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Somos Rua Nova 

 Somos um gueto muito forte, 

Somos a resistência contra os pixotes, 

E vocês um dia vão poder Dizer,  

Ô que alegria! Chega de sofrer! 

O nosso dia-a-dia esta difícil de viver, 

E mesmo apreensivos nós queremos  

O poder! 

O nosso objetivo é ir um pouco mais além, 

E vamos chegar lá! Sem pisar ninguém, 

Vamos chegar lá! Sem pisar ninguém! 

 

 Composição: Beto Maravilha (morador da Rua Nova) 
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RESUMO     

 

Nas ultimas décadas do século XX Feira de Santana vivia um processo de 

crescimento econômico e social onde milhares de migrantes chegavam a cidade 

diariamente em busca de melhores condições de vida. A presente pesquisa tem como 

objetivo mapear as práticas discursivas dos grupos dominantes feirense, incluindo a 

imprensa e o rádio, sobre um bairro pobre e negro fruto destas migrações, o bairro de 

Rua Nova, conhecido no período na cidade, pela pobreza e o estigma da criminalidade. 

Desta forma o que tento demonstrar através da análise de jornais da época, entrevistas 

com moradores antigos, e documentos da associação de moradores, é que a imagem de 

Rua Nova como lugar maldito no imaginário urbano feirense foi fruto de um processo 

de modernização que visava à dominação social e simbólica dos pobres urbanos 

empreendido pelas classes dominantes de Feira de Santana. 

Palavras-chave: pobres urbanos, representação social, imaginário urbano, Feira de 

Santana, Rua Nova. 
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ABSTRACT                  

 

The last decade of the twenty century, Feira de Santana lived a growth economy 

and social process where thousands of immigrants came in the city everyday to have a 

better condition to live. The present monograph has the purpose to search for discuss of 

the upper feirense class about a black and poor neighborhood product of this migrations, 

Nova Street. In this period, this area was known for poverty and violence. For that, I 

have to show through search in journals of this period, interviews with olds residents 

and documents of the residents’ association, the opinion about Nova Street as a dammed 

place in the feirense urban imagination is a consequence of the modernization process 

that the purpose is social domination of the poor urban in Feira de Santana. 

Keywords: poor urban, social representation, urban imagination, Feira de Santana, 

Nova Street.   
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INTRODUÇÃO 

 

As inquietações que originaram este trabalho são bastante antigas, nasceram das 

minhas visitas a casa dos meus avós maternos. Nunca compreendi por que as pessoas 

diziam que a Rua Nova não prestava, que se alguém fosse lá algo de muito ruim poderia 

acontecer com elas. Era como se o mal estivesse entranhado no chão daquele bairro, e a 

violência na pele de seus moradores. Como uma caminhante, sujeito ordinário da 

cidade, a experiência de andar pela Rua Nova construía em mim uma imagem 

diametralmente oposta daquela que imperava no imaginário da cidade de Feira de 

Santana. 1 Todas as vezes que subia as ladeiras do bairro sentia uma atmosfera diferente, 

via as pessoas comendo nas portas de casa, costurando ou simplesmente “olhando o 

movimento”, os carros tendo que se submeter ao ritmo dos moradores que por costume 

ou displicência andavam preferencialmente pelo meio das ruas, e o reggae de Edson 

Gomes ou Bob Marley como fundo musical para aquela dinâmica social que fluía no 

seu próprio ritmo. Diante da oportunidade de elaborar um projeto de pesquisa histórica 

e posteriormente um trabalho monográfico, abriu-se a ocasião ideal para descortinar 

aquele micro mundo tão significativo para mim. Entende-lo por meio da história foi 

cerne desta minha experiência de investigação. 

Se pensarmos que é através da historia que nos reconhecemos melhor, tais como 

somos ou pesamos ser, trazer um olhar historiográfico sobre uma comunidade tão 

significativa por sua identidade cultural em Feira de Santana se revela de grande 

importância. Numa cidade de grande rotatividade de pessoas de diversas partes do país, 

a história ganha um papel ainda mais significativo na construção da identidade do seu 

povo. O registro enquanto memória e análise enquanto movimento da historia, devem 

ser pensados e compreendidos em sua complexidade. 

O estudo da cidade e suas “aldeias” nos permite a compreensão da realidade 

circundante. Sem dúvida a sociedade do século XXI vive nas cidades, e desta forma é 

nela que cria e recria suas relações e sensibilidades. Neste sentido, um estudo que 

propõe analisar uma comunidade urbana possui relevância, pois se dispõe a pensar um 

espaço onde relações de poder, aspectos culturais, políticos, sociais e antropológicos se 

                                                             
1 Se faz necessário dizer que a minha experiência como caminhante na Rua Nova (finais da década de 
1990 inicio dos anos 2000) não coincide com o período pesquisado, a década de 1970, mas que a imagem 
de lugar maldito a que me refiro perpassa estas duas temporalidades sem diferenças significantes. 
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apresentam numa configuração singular. Configuração esta que apesar de tão diversa 

guarda intensas ligações com a nossa vivência. Tal análise nos permite pensar modos de 

como se vive na cidade, onde sujeitos anônimos constroem a realidade e interagem com 

ela a partir de seu lugar social. Entendemos, portanto que na Rua Nova é a população 

pobre e negra que constrói seu espaço, lidando com o Estado e com as outras classes 

que habitam esta mesma cidade. 

Inicialmente este estudo tinha dois objetivos principais. Compreender o processo 

histórico que construiu uma imagem negativa do bairro de Rua Nova no imaginário 

urbano feirense, e analisar os discursos engendrados sobre o bairro por ele mesmo 

através das entidades micaretescas; escolas de samba, blocos afros e afoxés, onde a 

exaltação dos valores de origem africana, festas e rituais trazem a vista o modo como 

aqueles indivíduos se identificam e se reconhecem enquanto agentes sociais, políticos e, 

culturais.  

A idéia era pensar e confrontar estas duas imagens da comunidade. A “de fora” 

negativa, construída pelos meios de comunicação (jornais e rádio), e a “de dentro” 

positiva, que apesar de reconhecer os conflitos existentes no cotidiano do bairro não 

atribuía a estes o status definidor da identidade da comunidade e preferia evidenciar a 

contribuição cultural que o bairro dava a cidade2. Entretanto já em meados do mês de 

novembro de 2009 um fato inesperado aconteceu. Diversas anotações das fontes 

pesquisadas no Arquivo Público Municipal, as letras dos sambas enredos das escolas de 

samba, afros e afoxés, e as noticias dos anos de 1970 a 1979 do jornal Feira Hoje foram 

perdidas, em virtude do extravio de um caderno no qual estavam registradas todas essas 

informações. Diante deste acontecimento a dimensão deste trabalho foi revista, e decidi 

me ater apenas à discussão sobre a imagem da Rua Nova como lugar maldito por 

entender que esta era a via possível no momento, uma vez que ainda era possível ter 

acesso as fontes preferenciais para esta discussão, as notícias publicadas sobre o bairro 

no Jornal Feira Hoje e algumas entrevistas que não haviam se perdido. 

                                                             
2 Lembro–me da fala de Flávia de Santana, D. Preta, moradora do bairro a mais de cinqüenta anos quando 
interrogada sobre esta imagem negativa do bairro de Rua Nova, respondeu da seguinte forma: “Mas aqui 
é o lugar onde o povo gosta, mas quando aparece alguma coisa aí diz é Rua Nova, o povo fala da Rua 
Nova. Porque na Getúlio Vargas, na Maria Quitéria acontece e os outros bairros, mas quando a pessoa 
fala assim... o povo procura falar, criticar dizer que tudo é Rua Nova. Fulano deu um problema assim, de 
onde foi? É da Rua Nova. Ás vezes vem de fora pra fazer aqui, e onde se deu isso? na Rua Nova! E não é 
assim. Aqui é bom, é ótimo, tem uns vizinho bom, tem umas pessoa boa. O lugar do samba é aqui! È aqui 
o lugar do samba, é aqui que mora o samba! Aqui é onde tá a capoeira, onde tá o afoxé, as escola de 
samba, onde tá os afro. Tem pessoas amiga aqui entende o que vem dizer o samba, que entende o que 
vem dizer o afro. 
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Diante destas considerações as páginas que se seguem oferecem aos leitores e 

leitoras uma tentativa de compreensão das práticas discursivas que construíram uma 

imagem negativa do bairro de Rua Nova no imaginário urbano de Feira de Santana. As 

reflexões modernas acerca da questão urbana datam do século XIX e se consolidam 

com o decorrer do século XX, com a propagação do fenômeno da urbanização nas 

sociedades modernas. A sociologia e a antropologia, a história, e o campo especifico do 

urbanismo começaram a se interessar mais detidamente pelo fenômeno urbano, seja nas 

suas questões estruturais ou na tentativa de compreender a especificidade do “viver 

urbano” 3. Contudo, a historiografia que pensa o imaginário urbano ainda não conta com 

um número expressivo de produções acadêmicas. 

Na caminhada por entre as leituras sobre a questão urbana encontramos os 

trabalhos da historiadora Sandra Jatahy Pesavento. O enfoque adotado por esta 

estudiosa foi o que mais se aproximou do olhar que eu pretendia lançar sobre o bairro de 

Rua Nova nesta pesquisa. Aproximando-se dos conceitos da historia cultural e 

representações sociais evidenciados por Roger Chartier, Pesavento analisou as formas 

que a estrutura simbólica toma no contexto urbano, construindo assim o conceito de 

imaginário urbano. Segundo Pesavento a cidade pensada não é a mesma que a cidade 

real – objetiva e nem pode ser interpretada como um reflexo desta. Desta forma, analisar 

as representações sobre a cidade e seus espaços não é submeter a “cidade real” a um 

simples jogo de palavras, mas uma tentativa de resgatar a cidade real através de uma 

leitura possível, nas palavras da autora: “empreender este caminho pressupõe pensar 

para muito além do espaço, enveredando pelo caminho das representações simbólicas da 

urbe, que podem corresponder ou não à realidade sensível, sem que com isso percam a 

sua força imaginária.” 4 

 É na projeção da cidade “que se quer” sobre a “cidade que se tem” que são 

produzidas as diversas representações que compõe o imaginário urbano. Os produtores 

da cidade, os arquitetos, urbanistas, administradores públicos podem empreender um 

                                                             
3 No que concerne as discussões sobre a questão urbana em suas múltiplas abordagens ver: 
COULANGES, Fustel. A cidade antiga: estudos sobre o culto, o direito, as instituições da Grécia e de 
Roma. São Paulo: Hemus, 1975, WEBER, Max. Conceitos e Categorias de Cidades. IN: VELHO, 
Otávio. O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987, SIMMEL, George. A Metrópole e a Vida 
Material. IN: VELHO, Otávio. O Fenômeno Urbano. Rio de Janeiro: Guanabara, 1987, CERTEAU. 
Michel. A Invenção do Cotidiano: 1. Artes de Fazer. Petrópolis: Vozes, 1994, BERMAN, Marshall. Tudo 
que é Sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Cia das Letras, 2005. 
4
 PESAVENTO, S. Muito além do espaço: por uma história cultural do urbano. Estudos Históricos, Rio 
de Janeiro, v. 8, n. 16, 1995, p. 279-290. 
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projeto de cidade com uma intenção, enquanto as pessoas comuns podem lhe conferir 

outros sentidos. Analisar a cidade por esta ótica é tentar compreender as lógicas sociais 

que produzem as representações “que classificam a realidade e atribuem valores, no 

caso, ao espaço, à cidade, à rua, aos bairros, aos habitantes da urbe, é compreender que 

estas não são neutras, nem reflexas ou puramente objetivas, mas implicam atribuições 

de sentidos em consonância com relações sociais e de poder (Bourdieu, 1982).” 5 

Porém, foi o artigo intitulado Lugares maldito: a cidade do "outro" no Sul 

brasileiro que trouxe a perspectiva de análise de Pesavento que mais me auxiliou. Neste 

artigo a autora analisou os registros de linguagem utilizados para designar os espaços 

estigmatizados da urbe, partindo das imagens e palavras que os representam no 

imaginário urbano. A autora analisou Porto Alegre da virada do século (1880 -1920) por 

meio das palavras e investigou os léxicos que produziam significados pejorativos. Neste 

sentido, “a linguagem de estigmatização transforma o espaço num objeto qualificado, 

no qual as palavras compõem o registro da diferença.” 6. A compreensão de que no 

embate em torno das representações da urbe, alguns lugares da cidade são considerados 

como espaços malditos muito me ajudou no esforço de compreender como e porque se 

falava tão mal do Bairro de Rua Nova. A idéia de Rua Nova como um lugar maldito no 

imaginário feirense será uma das perspectivas contempladas ao longo desse estudo. 

Outra contribuição de grande relevância para esta analise é Trabalho, lar e 

botequim de Sidney Chalhoub. Neste livro o autor analisou as experiências de vida das 

classes populares do Rio de Janeiro nas primeiras décadas do século XX, frente ao 

processo de disciplinarização e criminalização das práticas destes sujeitos. Tendo como 

fonte principal, os processos criminais que envolviam homens e mulheres das classes 

populares carioca, Chalhoub buscou compreender as situações e motivações que 

geravam conflitos violentos entre estes sujeitos, encontrando neste processo uma lógica 

diferenciada e não o estado de anomia aclamado nos discursos das classes dominantes 

da época. È especialmente neste sentido que a leitura de Chalhoub me auxiliou, ou seja, 

na percepção de que as classes dominantes empreendiam (e ainda empreendem) 

                                                             
5 Idem. Grifos nossos.  Algumas modificações foram feitas nesta citação a fim de adequá-la as normas de 
concordâncias verbais. Trecho original: “que classificam a realidade e atribuem valores, no caso, ao 
espaço, à cidade, à rua, aos bairros, aos habitantes da urbe, não é neutra, nem reflexa ou puramente 
objetiva, mas implica atribuições de sentidos em consonância com relações sociais e de poder (Bourdieu, 
1982).”    
6 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Lugares Malditos. Revista Brasileira de História. Vol. 19, n37, 1999. 
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discursos e práticas que visavam o controle social e a manutenção do status quo, quando 

defendiam a idéia de que a pobreza produz sujeitos inclinados à criminalidade7.  

Numa perspectiva mais local a leitura do texto de Eronize Lima, Prosas da 

valentia: Violência e modernidade na princesa do sertão foi também de grande valia 

para esta analise.  Apesar de tratar de um período anterior ao da nossa analise (1930-

1950) as reflexões da autora sobre o discurso a respeito da violência na modernidade 

feirense suscitou diversas questões para minha reflexão. Ao analisar o discurso das 

classes dominantes sobre o uso da violência interpessoal na resolução dos conflitos 

cotidianos, a autora identifica o processo de criminalização das práticas consideradas 

arcaicas que impossibilitavam a consolidação de um determinado projeto de cidade 

moderna. Neste sentido os sujeitos que persistiam em resolver seus conflitos utilizando 

a violência direta eram vistos como ignorantes incivilizados e indesejados, sendo os 

nortistas8 os principais alvos desta representação. 

A Feira de Santana de 1970 era uma cidade em plena ebulição social aonde 

diariamente chegavam levas e levas de migrantes em busca de melhores oportunidades 

de vida. As transformações da cidade geravam uma infinidade de conflitos seja entre as 

frações das classes dominantes, ou nas relações destas com as classes populares. O 

modelo de modernização empreendido na cidade tinha na industrialização9 seu carro-

chefe e buscava reordenar o espaço urbano. O surgimento de novos núcleos 

habitacionais requisitou do governo municipal uma ação de ordenação de espaço 

territorial da cidade. A criação o PDLI (Plano de Desenvolvimento Local Integrado) em 

1968 demonstra as novas perspectivas de desenvolvimento. È neste contexto que 

encontramos o nosso objeto de estudo, o bairro de Rua Nova. 

                                                             
7 Esta discussão também pode ser vista em VALLADARES, Lícia. Cem anos pensando a pobreza 
(urbana) no Brasil. In: BOSCHI, Renato R. (org.). Corporativismo e desigualdade – A construção do 
espaço público no Brasil. Rio de Janeiro: Rio Fundo Editora, 1991. 
8 Segundo Lima diversos imigrantes pernambucanos, alagoanos, cearenses, paraibanos, sergipanos, rio-
grandenses-do-norte passaram a compor a população feirense entre as décadas de 1930-40. Como 
veremos ao longo deste texto, é 1970 que este fluxo aumenta ainda mais, com a chegada de migrantes de 
varias cidades baianas e mais nortistas.  
9 Sobre o processo de industrialização de Feira de Santana ver; FREITAS, Nacelice Barbosa. 
Urbanização em Feira de Santana: Influência da Industrialização – 1970 a 1996. Salvador: Dissertação 
de Mestrado. UFBA, 1998; SANTOS, Alane Carvalho. Industrialização, desenvolvimento e 
modernidade na Princesa do Sertão. Monografia de Esp. Em Teoria e Metodologia da História. Feira 
de Santana: UEFS, 2001; SANTOS, Alane Carvalho. Feira de Santana nos Tempos da Modernidade: 
O sonho da Industrialização. Dissertação de Mestrado em História. Salvador: UFBA, 2002.  
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         O estudo aqui em questão contou com leituras sistemáticas e uma listagem de 

fontes iniciais. As fontes utilizadas se distinguem em dois tipos: As orais, sendo estas 

constituídas por meio de entrevistas, e as escritas mais especificamente os periódicos. 

Quanto ao tratamento destinado as mesmas, foi feita uma analise qualitativa tanto dos 

testemunhos orais quanto dos jornais utilizados. Não havendo hierarquização na 

utilização destas, pois entendo que tanto as fontes escritas quanto as orais são 

produzidas por sujeitos imersos em suas experiências e intencionalidades. Desta forma 

neste trabalho a fonte oral foi tratada com o mesmo cuidado e teve a mesma importância 

que a escrita, considerando o que evidencia Paul Thompson:  

...as estatísticas sociais não representam fatos absolutos mais do que notícias 
de jornais, cartas privadas, ou biografias publicadas. Do mesmo modo que o 
material de entrevistas gravadas, todos eles representam, quer a partir de 
posições pessoais ou de agregados, a percepção social dos fatos; além disso, 
estão todos sujeitos a pressões sociais do contexto em que são obtidos.10 

 

         A partir da análise da bibliografia se iniciou o processo de cruzamento com as 

fontes escritas e a reflexão acerca das informações obtidas nas entrevistas com 

moradores antigos. A gravação e transcrição de cada testemunho foi imprescindível ao 

andamento da pesquisa. A historia oral é aqui pensada enquanto metodologia onde a 

fala é a matéria prima da fonte histórica produzida pelo próprio pesquisador. Desta 

forma: 

A História Oral é um método que possibilita a elaboração de uma história 
democrática, em que muitas vezes o objeto se confunde com o sujeito, acho 
que se misturam, o processo consegue elevar o objeto à categoria de sujeito. 
Nesse caso, os depoentes, que seriam objetos, passam a ser sujeitos da 
História.11 

 

         No que diz respeito às fontes escritas foi folheando o jornal Feira Hoje das 

décadas de 1970 e 1980 que encontrei vestígios das representações das classes 

dominantes sobre o bairro de Rua Nova, identificando as noticias veiculadas nos jornal 

sobre o bairro. Foram utilizados também documentos produzidos pela Associação de 

Moradores da Rua Nova (AMORUN) a exemplo de abaixo–assinados e boletins 

informativos. 

         Sendo assim, no primeiro capítulo iremos ao encontro da Feira de Santana no 

período, uma cidade em plena transformação econômica e social, que atraía milhares de 
                                                             
10 THOMPSON, Paul Richard. A voz do passado: historia oral. São Paulo: Paz e Terra, 1992.  
11 REVISTA da FAEEBA nº. 23 In: Dossiê Historia Oral - EXPERIÊNCIAS COM A APLICAÇÃO DA 
HISTÓRIA ORAL Manoel Passos R. Pereira (Manuca) p/225.  
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migrantes de diversas partes da Bahia e do nordeste com suas promessas de trabalho e 

vida melhor. São estes imigrantes que formarão a comunidade aqui tomada por objeto 

de pesquisa. O processo histórico de formação do bairro e as condições de vida também 

serão delineados neste momento. No segundo capítulo tem-se um esforço de identificar 

e compreender como esta imagem negativa da Rua Nova foi forjada pelas classes 

dominantes a partir da análise das notícias veiculadas no jornal Feira Hoje sobre o 

bairro e o discurso radiofônico que construiu uma imagem violenta sobre o bairro 

através da memória dos moradores de Feira de Santana. 

          Por fim convido o leitor (a) a um passeio pelas paginas a seguir. Ciente das 

lacunas e de algumas imprecisões possivelmente existentes, este trabalho é um esforço a 

fim de olhar para um espaço subalternizado da cidade de Feira de Santana, onde as 

classes populares encenam a vida cotidiana e travam a luta diária em busca de dignidade 

e cidadania. 
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CAPITULO I 

NA RUA NOVA PODE MORAR, JÁ DIZIA D. POMBA. 

 

 

1.  Apresentação. 

Por certo, a cidade como obra original do ser humano é o espaço privilegiado da 

diversidade e do conflito. Este último, em todas as suas facetas acompanha a história da 

humanidade como um todo, e da cidade em particular, apresentando-se como uma 

característica do viver no espaço urbano.  

Trataremos aqui não de uma cidade abstrata, enquanto um conceito12, e sim de 

uma cidade especifica, Feira de Santana, ou melhor, de um dos seus bairros, a Rua 

Nova. Porém, antes de percorrermos as ruas, becos, praças e casas desse bairro cujo 

surgimento remonta à segunda metade do século XX, veremos alguns aspectos da 

cidade onde o mesmo está situado. Para isso, optamos por traçar um breve panorama 

acerca de alguns estudos sobre a cidade, especialmente, os que têm privilegiado às 

discussões acerca da modernização e do reordenamento do espaço urbano. 

 

2.  A cidade de Feira de Santana e a busca da modernidade.   

Conforme a historiografia sobre Feira de Santana, suas origens estão associadas 

ao comércio. Seu próprio nome revela a forte relação que a cidade desenvolveu com 

esta atividade econômica. O primeiro núcleo de povoamento ainda no período colonial 

apresentava a “tendência” econômica da cidade. Sua localização privilegiada entre a 

capital e o sertão proporcionou-lhe um significativo papel de zona de intermediação de 

alimentos e principalmente de gado.13 A feira de animais (especialmente bovinos) 

existente desde o período colonial impulsionou o crescimento de um “mísero povoado” 

                                                             

12 PESAVENTO, Sandra. Cidades visíveis, cidades sensíveis, cidades imaginárias In: Rev. Bras. 
Hist. v.27 n.53 São Paulo jan./jun. 2007. 
13 Essa questão pode ser observada desde uma historiografia mais antiga até trabalhos recentes sobre Feira 
de Santana. Ver por exemplo: POPPINO, Rollie. Feira de Santana. Ed. Itapuã. Bahia. 1968; PACHECO, 
Larissa Penelu Bitencourt. A feira e a nova Feira: tradição, costume e conflito em Feira de Santana – 
BA 1967-1977. Monografia de Especialização em História da Bahia. UEFS. DCHF. Março 2008.  
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14, para usar a expressão de Spix e Martius. No ano de 1832, o arraial foi elevado à 

condição de vila, ganhando status de cidade nas ultimas décadas do século XIX. 

Vários estudos têm demonstrado que na condição de cidade, Feira de Santana 

experimentou momentos expressivos em defesa de certa modernização que culminaram 

em ações e discursos arquitetados, sobretudo pelas elites locais. Boa parte das análises 

privilegia o contexto do final do século XIX e especialmente o século XX e foi 

profundamente influenciada por uma historiografia que analisou a reformulação dos 

espaços urbanos no Brasil a partir das idéias de modernidade, progresso e civilização.15 

Aliás, nesse contexto, profundas transformações históricas proporcionaram a 

redefinição de valores culturais do Ocidente. As revoluções políticas e industriais, mas, 

principalmente, a Revolução Científico-Tecnológica16, permitiu que no final do século 

XIX e início do XX o mundo ocidental experimentasse novos recursos tecnológicos e 

científicos, expandisse seus mercados de trabalho e de consumo e criasse novos ritmos e 

hábitos sociais. No Brasil, a criação da República implicou na articulação de termos 

como “ciência, progresso, razão, ordem e civilização” como paradigmas da 

modernidade. Articulação expressa nas reformulações dos espaços urbanos das cidades 

brasileiras em que a lógica era demolir o que era considerado arcaico e atrasado e 

construir novos padrões de modernidade.  

A nascente república brasileira defendeu a ideia de cidade planejada inaugurada 

pelo discurso urbanista em que a organização do espaço urbano partia do pressuposto de 

que organizar e embelezar a cidade equivalia à eliminação dos seus males, daí, a 

instituição de regras e normas de controle que tinham por objetivo a manutenção da 

ordem pública.17 Contudo, não se pode pensar que essas transformações ocorreram de 

forma neutra e descomprometida. A ordenação do espaço e seu uso também é palco de 

                                                             
14 A primeira referencia encontrada sobre Feira de Santana está na obra Cf. SPIX, J.B. e MARTIUS, 
C.F.P. Vigem pelo Brasil. Rio de Janeiro: Imprensa Nacional, 1938. P. 366. E qualifica o arraial como 
“mísero povoado”. 
15 Refiro-me aos vários estudos que contemplaram, sobretudo as capitais brasileiras como o Rio de 
Janeiro, Salvador, São Paulo, Belo Horizonte, etc. Porém, é visível nos estudos sobre Feira a influência 
dos trabalhos que analisaram as reformas de Pereira Passos no Rio de Janeiro e de J.J. Seabra em 
Salvador. As referências desses trabalhos se encontram na bibliografia desse estudo. 
16 SEVCENKO, Nicolau.  “Introdução. O prelúdio republicano, astúcias da ordem e ilusões do 
progresso”, pp. 7-48, ___ (Org.), História da vida privada no Brasil, República: da Belle Époque à era do 
rádio, São Paulo, Companhia das letras, 1998, Vol. 3. 
17 Ver os estudos de Marcos Bretas acerca da instituição policial. BRETAS, Marcos Luís. Ordem na 
cidade: o cotidiano da autoridade policial no Rio de Janeiro, 1907-1930. Rio de Janeiro: Rocco, 1997; 
BRETAS, Marcos Luís. A guerra das ruas: povo e polícia na cidade do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: 
Arquivo Nacional, 1997. 
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lutas sociais e conflitos cotidianos. Portanto, a historiografia feirense sobre a cidade 

demonstra que desde as primeiras décadas do século XX as classes dominantes de Feira 

de Santana queriam transformá-la, de modo que esta se tornasse civilizada e 

progressista. Tanto nas primeiras décadas do século XX quanto nas últimas, à cidade 

passou por reformulações que de formas diferenciadas basearam-se em idéias de 

modernização e progresso.  

Não é nosso objetivo explorar todos os estudos sobre a cidade, pretendemos 

apenas apontá-los brevemente, por entendermos que as discussões acerca do surgimento 

do Bairro da Rua Nova se inscrevem num desses períodos em que se pensava a 

reordenação do espaço urbano. 

Comecemos com o trabalho de Clóvis Oliveira (2000), cujo estudo analisa o 

impacto das idéias de modernidade na reformulação de padrões de sociabilidades e na 

reordenação do espaço urbano. Esse autor constrói suas análises levando em 

consideração que no Brasil, no final do século XIX e início do século XX ocorreram 

várias mudanças, a exemplo de um grande crescimento populacional e aumento da 

importância dos centros urbanos no aspecto social e, principalmente político que 

resultaram em projetos de reformulação de várias cidades brasileiras. Essas, por sua vez, 

se tornaram alvo de intervenções governamentais visando à ordenação e legislação do 

espaço público. 

Chamam a atenção no estudo de Oliveira, duas questões: A primeira diz respeito à 

constatação de que as sociabilidades dos feirenses se organizavam a partir de padrões 

eminentemente campestres, logo, dissonantes com as idéias que circulavam nos 

principais centros urbanos do país. A segunda está circunscrita ao conflito entre os 

grupos sociais e a hierarquização dos espaços. Se antes, a rua era o espaço ocupado 

pelos seguimentos populares, o espaço privado (a casa) era o espaço por excelência dos 

grupos mais abastados. A reordenação dos espaços públicos implicou, portanto, em 

novos padrões de sociabilidades públicas e privadas, fazendo com que a rua se tornasse 

também o espaço de circulação e exposição dos grupos mais privilegiados. Os feirenses 

desejavam afastar-se das representações que remontassem à figura do vaqueiro e do 

homem sertanejo, nesse contexto se enaltecia o modo de vida urbano, onde o asseio e a 

organização da urbe se faziam necessários para que o progresso fosse alcançado. Assim, 
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as elites associaram “classes perigosas” aos pobres.18 Esse aspecto abordado pelo autor 

será importante para entendermos, mais adiante, algumas questões que orientaram o 

processo de ordenação do Bairro da Rua Nova. 

Ana Maria Carvalho (2008) ao estudar a cidade já nas décadas de 1950 e 1960 

entende que esse discurso de cidade comercial, progressista e moderna, apesar de ter 

início no final do XIX e nas primeiras décadas do século XX, se consolidou entre as 

décadas por ela analisadas. Citando Pedro Jacobina, essa autora demonstra que a fala 

desse personagem do romance de Juarez Bahia, aponta a cidade como “cidade 

comercial por excelência” e que a mesma continuava sendo vista como a “terra da 

promissão”, lugar de progresso que atraia pessoas de vários Estados. 19  

Foi também nestas décadas que segundo Alane Carvalho (2002) Feira se tornou o 

principal centro comercial do interior da Bahia ao passo que pólos como Cachoeira e 

Santo Amaro caíram no ostracismo. Nesse caso, Feira figurava como principal 

entreposto comercial na região, fato que deveu-se ao melhoramento dos transportes, já 

que em 1950 foi aberta a BR-116 a Rio – Bahia e em 1960 a BR-324 ligando Feira a 

Salvador. Feira de Santana se tornou um pólo no estado e em pouco tempo foi integrado 

ao cenário nacional. 20 Não se pode esquecer que o Brasil nesse contexto, defendia a 

política conhecida como nacional-desenvolvimentismo empreendida por Juscelino 

Kubitschek, que anunciava o progresso pela via da integração do país, pela 

interiorização com investimentos industriais em cidades do interior.  

Esse contexto referente às últimas décadas do século XX atraiu diversos olhares, 

alguns estudos sobre a cidade preocuparam-se em estabelecer relações entre a 

urbanização e reformulação do espaço urbano e as políticas econômicas que visavam à 

implantação do CIS – Centro Industrial Subaé.21 Essa política com base na 

                                                             
18 Para um conhecimento mais amplo dessas questões consultar:  OLIVEIRA, Clovis Frederico Ramaiana 
Moraes. De empório a princesa do sertão: utopias civilizadoras em Feira de Santana (1893-
1937).Dissertação apresentada ao Mestrado em Historia - Salvador: Universidade Federal da Bahia. 2000. 
19 Para uma compreensão mais detalhada da cidade nas décadas de 50 e 60 ver: OLIVEIRA, Ana Maria 
Carvalho dos Santos - Feira de Santana em tempos de modernidade; Olhares, imagens e praticas do 
cotidiano (1950-1960).Tese de doutorado.UFPE.2008.  
20 Esse estudo refere-se á década de 70 e 80, entretanto, com base numa perspectiva histórica, essa autora 
trás essas considerações. Ver: SANTOS, Alane Carvalho. Feira de Santana nos tempos da modernidade: 
O sonho da industrialização. Dissertação de. Mestrado/ UFBA, Salvador, 2002. 
21 Ver os trabalhos de: FREITAS, Nacelice Barbosa. Urbanização em Feira de Santana: influência da 
industrialização (1970-1996), Salvador, 1998. MENEZES, Maria Bernadete de Almeida. 
Desenvolvimento e mendicância em Feira de Santana. Salvador, BA. Monografia de graduação, Serviço 
Social, UCSAL,1968.  PINHEIRO, Reginaldo Santos. Transformação da Paisagem Urbana. Feira de 
Santana: UEFS, 2000; SANTOS, Op. Cit. TRABUCO, Zózimo Antônio Passos. Protestantismo,  
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industrialização ganhou força no período militar. Na década de 1970, os planos 

econômicos visavam o crescimento e a superação do subdesenvolvimento. Para tanto, 

várias medidas foram adotadas como a que previa um crescimento de 7% ao ano, a 

incorporação de modernas tecnologias aos segmentos mais dinâmicos da sociedade e a 

integração de segmentos e regiões atrasadas ao núcleo mais moderno da economia22, era 

o propalado “Milagre Brasileiro”. 

Tratando desse contexto, alguns trabalhos indicam que a expressão desta 

integração se efetivaria em Feira de Santana através do CIS-Centro Industrial do Subaé 

inaugurado em 1970. O CIS reforçou a idéia de Feira enquanto uma “terra de 

promissão” idéia identificada por Ana Maria Oliveira já na década de 50, Edineide 

Clemente e Alane Carvalho nas décadas de 70 e 80. 23 Apesar dos diferentes contextos 

abordados, essas autoras observaram que promessas de emprego atraíram pessoas de 

várias cidades baianas como Mundo Novo, Amargosa, Santo Estevão, Coração de 

Maria, Cachoeira, Itaberaba e dos Estados do norte-nordeste, desencadeando uma onda 

migratória que chegava a Feira em busca de melhores condições de vida24. Uma 

estrutura agrária baseada nos grandes latifúndios aliada aos cruciais problemas que 

afligiam a população nordestina, a exemplo das secas, e a falta de políticas publicas de 

incentivo à fixação do homem no campo, levaram muitas pessoas a tentar a vida na 

cidade de Feira de Santana.  

Portanto, esses estudos têm demonstrado que a partir da década de 1970 a cidade 

vivenciou um momento de grande transformação econômica e social. Ficavam para trás, 

as representações de uma cidade de ares bons para a saúde, 25 e do comércio como sua 

principal atividade econômica. Agora, conviveria com o sopro da modernização, não 

mais a modernidade resultante dos ideais do início da República, mas uma modernidade 

que tinha a industrialização como carro chefe. Nesses novos tempos o desenvolvimento 

                                                                                                                                                                                   

Migração e Trabalho em Feira De Santana, 1950-1970. Caderno de Resumos / 4 Simpósio Nacional 
Estado e Poder: intelectuais. São Luís: UEMA, 2007. 
22PRADO, Carlos e EARP, Fábio. O “milagre” brasileiro: crescimento acelerado, integração internacional 
e concentração de renda (1967-1973) In: FERREIRA, Jorge; DELGADO, Lucilia de Almeida Neves. O 
Brasil Republicano - o tempo da ditadura: regime militar e movimentos sociais em fins do século XX. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2003. P. 221. 
23 Op. Cit.; CLEMENTE, Edineide Ferreira de Oliveira. Desencanto Social: A Representação dos 
Moradores de Rua na Imprensa Feirense (1970 A 1980). Monografia de final de curso. UEFS, Feira de 
Santana, 2009 e SANTOS Alane Carvalho. 
24OLIVEIRA, Ana Maria Carvalho dos Santos Op. Cit. 
25 Para esta discussão ver SILVA, Aldo Jose Morais. Natureza Sã, civilidade e comercio em Feira de 
Santana: elementos para o estudo da construção de identidade social no interior da Bahia (1833-1937). 
Dissertação de Mestrado - Universidade Federal da Bahia. Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas. 
Salvador: 2000. 
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soprava nos ouvidos do poder publico e uma parcela das classes dominantes, a idéia de 

que para progredir, Feira precisava se industrializar.  

Estas novas perspectivas de desenvolvimento são explicitadas no PDLI (Plano de 

Desenvolvimento Local Integrado). Criado em 1968 por uma equipe do governo de 

João Durval Carneiro, o plano destacava entre os seus principais objetivos: a 

necessidade de uma ação coordenada pelos órgãos públicos no sentido de estabelecer 

diretrizes comuns para que se buscasse o equilíbrio entre os setores primário, secundário 

e terciário; a fixação de comportamento racional da produção, do consumo, das trocas, 

da distribuição espacial e dos aglomeramentos urbanos, além da distribuição da 

prestação de serviços sociais de interesses comuns aos habitantes da cidade. 26  

No PDLI encontramos evidências de que nos últimos anos que antecederam a 

criação do mesmo, Feira de Santana vinha crescendo rápida e desordenadamente, e que 

uma das suas metas era organizar e disciplinar o espaço urbano, pretensões, que por 

extensão, atingia aos sujeitos sociais ali existentes. Também a partir deste documento é 

possível identificar que juntamente com a preocupação em ordenar esta população 

crescente, o governo deveria lidar com outro problema – a concentração da maior parte 

das terras que circundavam o centro da cidade sob o domínio privado. Segundo O PDLI 

havia “um “cinturão verde” constituído de chácaras e glebas que envolviam o centro da 

cidade” e ressaltava que esses espaços não haviam sido ocupados em função do alto 

preço cobrado pelos terrenos por seus respectivos proprietários, fato que fomentava o 

crescimento de bairros periféricos.27.    

Essa informação nos impôs um importante questionamento quando consideramos 

que o Bairro da Rua Nova está localizado junto à área considerada central na cidade. 

Deste modo, como uma população majoritariamente pobre e negra pôde se fixar 

próximo ao centro da cidade, ocupando espaços tão valorizados economicamente? 

Aqui encerramos nosso “passeio” por algumas das interpretações acerca do 

crescimento e das reformulações urbanas vivenciadas pela cidade de Feira de Santana 

de uma forma mais generalizada. Voltemos então ao lugar de onde talvez devêssemos 

ter partido - a Rua Nova. Analisaremos, apesar dos problemas lacunares em relação à 

documentação, alguns aspectos referentes ao surgimento desse espaço na cidade. 

                                                             
26

 Plano Local de Desenvolvimento Integrado. Governo : João Durval Carneiro.Estado da Bahia.1968 .pg 
12 -13. 
27 Idem. Pg. 101. 



24 
 

 

3. De fazenda a bairro: o surgimento da Rua Nova. 

O espaço onde posteriormente se tornaria o bairro de Rua Nova localizava-se na 

parte noroeste da cidade, região do Calumbi, zona que há muito tempo se caracterizou 

por abrigar grande parte da população negra de Feira de Santana28. Segundo Reginilde 

Santa Bárbara (2007. p.71), a estrada do Calumbi começava no Tanque do urubu ao sul 

da cidade, e dali seguia em linha quase reta ao Tanque da Nação, em seguida a estrada 

tangenciava a Rua da Santa Casa de Misericórdia findando no abrigo Marajó. Nessa 

estrada encontravam-se pequenos arruados de pequenas casas entremeados por cercas 

de arame farpado que protegiam as propriedades rurais do local. 

O local onde mais tarde se tornaria o bairro de Rua Nova29, era uma dessas 

propriedades rurais as margens da estrada do Calumbi, tratava-se da fazenda da senhora 

Ernestina Carneiro Ferreira da Silva, conhecida popularmente como Dona Pomba. Suas 

terras começaram a ser ocupadas por volta de 1950 por imigrantes de várias cidades da 

Bahia e Estados nordestinos. Desta forma, o bairro de Rua Nova surgia não como um 

projeto de ordem estatal, mas de forma espontânea e desordenada, assim como grande 

parte dos bairros especialmente os periféricos.  

Para entender a formação desse novo bairro nos aproximamos das análises 

desenvolvidas por Gessiane Caldas (1998) acerca da “cidade real”. Essa autora defende 

que o surgimento de determinados espaços dentro da cidade são ilegalmente 

constituídos, ou seja, feitos de forma “clandestina”. Assim, percebo a Rua Nova 

enquanto um “espaço da cidade informal”, também entendido enquanto “cidade real”, o 

que equivale ao espaço de produção popular. Essa produção pode ser considerada como 

“aleatória e espontânea”. Sua principal característica é obedecer à lógica e à dinâmica 

da sociedade conflituosa e contraditória. 

Vimos anteriormente que na segunda metade do século XX a cidade ainda era 

vista como “terra de promissão” e que muitos imigrantes chegavam aqui em busca de 
                                                             
28 Muniz Sodré em sua obra literária, intitulada O bicho que chegou a Feira, passeando pela cidade 
relata que: “Nunca se soube por que os negros e a gente muito pobre de Feira havia se agrupado ao longo 
dos anos na saída sul da cidade .Era a senzala da cidade – de onde saía grande parte das empregadas 
domesticas,dos pedreiros,marceneiros,prestadores de pequenos serviços para os moradores abastados da 
Feira” .pg.104  
29 Tendo o Tanque da Nação como referência, seguindo a estrada do Calumbi a região que se tornou a 
Rua Nova localiza-se a esquerda logo após da rua que hoje se chama Avenida de Canal. Ver Anexo 1. 
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melhores condições de vida e de trabalho. A ausência de documentos com registros da 

ocupação da área que se transformou no Bairro da Rua Nova dificultou muito nosso 

entendimento acerca desse processo. Entretanto, os depoimentos dos moradores nos 

deram evidências de que o surgimento do bairro está relacionado a esse contexto em que 

centenas de imigrantes chegaram à cidade. Esses relatos indicam que após 

perambularem pela cidade buscando formas de sobreviverem e de se abrigarem, 

homens, mulheres e crianças vindos de diferentes partes, encontravam abrigo e repouso 

na Fazenda de Ernestina Carneiro conhecida por Dona Pomba.  

Em depoimento, o morador do bairro há mais de quarenta anos, o senhor, 

conhecido como Nilton Rasta faz a associação do surgimento do bairro com o mito 

fundador da cidade. Ele enfatiza a importância do comércio de gado e localiza o 

surgimento da Rua Nova como parte das estratégias de fortalecimento e de viabilização 

deste comércio. Segundo o mesmo, um trecho da rota por onde passavam as boiadas 

vindas de diversos lugares ficava nas imediações da Fazenda de Dona Pomba. Em 

consonância com o que escreveu Oliveira (2000), o Sr. Nilton relembra que era comum 

que algum gado escapasse do controle do condutor e invadisse a Feira localizada nas 

proximidades dessa rota. Para evitar a bagunça e o perigo que essas escapadas 

promoviam, as autoridades locais solicitaram a Dona Pomba que cedesse uma passagem 

por suas terras. Segundo o mesmo, abriu-se um caminho por dentro da fazenda que 

ficou conhecido como “Rua Nova”. Vejamos como esse morador nos informa sobre 

esse aspecto: 

Como ela (D. Pomba) era uma pessoa que não tinha muita vaidade muita 
coisa ela cedeu. (...) ela deu assim um local que era uma rua principal que foi 
formada dentro da fazenda dela, onde ela abria a cancela trafegava pelo outro 
lado próximo ao SESI e terminava no hospital da mulher daí em diante o 
gado seguia ate o matadouro que era lá onde é hoje o Fórum. Então essa via 
abria uma RUA NOVA (grifo meu) dentro da fazenda, ai sendo assim 
começou o trafico (sic) de gado e o surgimento de pessoas passando e certa 
vez alguém achou de ficar na margem dessa rua. 

 

O suposto desvio que passava pelas terras de D. Pomba e abria uma rua nova em 

sua fazenda pode suscitar o questionamento sobre a antiguidade do povoamento daquela 

região nos idos dos anos 1940. Entretanto, outro aspecto da fala do depoente merece 

nossa atenção. A relação que o depoente faz entre o a benevolência imputada a D. 

Pomba e a questão racial. “Inclusive tem um fator interessante ela era negra né?! 

Casada naquela época com um branco e que se separou logo depois por causa da 
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discriminação, agora era uma pessoa muito sensível”.30A fala desse depoente parece 

sugerir que o fato de ser uma mulher negra proprietária de terras e bens, portanto, com 

uma situação socioeconômica diferente da maior parte das populações negras, construiu 

em D. Pomba uma sensibilidade social e uma irmandade de raça para com aqueles que 

chegavam as suas terras sem dinheiro, nem lugar para morar. Sabemos que a memória 

do sujeito obedece a diversas experiências, lógicas, e percepções de mundo. Talvez a 

vivência como militante do movimento negro, tenha influenciado a percepção que este 

apresenta sobre D. Pomba, já que a imagem de uma mulher negra, extremamente 

generosa e que acolhia a todos que chegavam, concedendo um pedaço das suas terras, 

circula nas memórias de muitos dos moradores da Rua Nova. 

 Assim como Nilton Rasta, D. Maria31 moradora antiga da Rua Nova nos 

apresenta D. Pomba como uma mulher extremamente generosa e cuidadosa com os que 

estavam a sua volta. Segundo essa depoente, sua mãe que era lavadeira, ao sentir que 

estava fraca e doente pediu a D. Pomba para tomar conta de suas filhas pequenas, para 

que pudesse fazer uma viajem32, vindo a falecer logo depois. Assim D. Maria passou a 

morar definitivamente com D. Pomba. Segundo ela, na casa da fazenda moravam 

muitas crianças que D. Pomba “pegou para criar”.33 Como ela e sua irmã, e também 

netas e sobrinhos do marido de Ernestina Carneiro. Nas palavras de D. Maria; “era uma 

casa cheia de menino, onde ela dava doce a todo mundo e nunca faltou nada”.  

Com relação à Fazenda, segundo D. Maria, Ernestina Carneiro a herdou do pai o 

Sr. Cícero Carneiro34, que teria deixado de herança para cada uma de suas filhas35 partes 

                                                             
30 Nos caminhos da pesquisa não foi encontrado nenhuma fotografia de Ernestina Carneiro, e desta forma 
não é possível afirmar se ela tinha ou não um fenótipo tipicamente afrodescente.  Porém, a maioria dos 
depoentes diz que ela era “morena escura” do cabelo “duro” o que nos permite levar em conta a 
afirmação de Ivonilton de Jesus de que D. Pomba era uma mulher negra. 
31D. Maria (nome fictício), 73 anos, natural de Rui Barbosa, dona de casa, ex- merendeira escolar, 
moradora da Rua Nova a mais de 55 anos. 
32 É assim que a depoente narra a decisão de sua mãe de deixar ela e sua irmã aos cuidados de D. Pomba. 
Segundo D. Maria a mãe enfraqueceu de tanto trabalhar para sustentar suas filhas, suas atividades iam da 
venda de assado na rua, estalar trouxa de fumo a lavar roupa de noite. O tom emocionado da depoente me 
recorda a valentia lavadeiras que compuseram o estudo de Reginilde Santa Bárbara.  
33  No decorrer da entrevista fica evidente que a relação entre D. Pomba e estas crianças que ela pegava 
“pra criar” era também de trabalho, uma vez que a própria (D. Maria) desempenhava atividades 
domésticas na casa da mesma. O que as aproxima das chamadas “Catarinas” abordadas por FERREIRA 
FILHO, Alberto Heráclito. Quem pariu e bateu que balance!: Mundos femininos, maternidade e pobreza: 
Salvador 1890-1940. CEB/UFBA 2003.  
34

 Não encontrei maiores informações sobre esse senhor. Buscando informações, encontrei apenas vagas 
referencias na Coluna Feirense do Jornal Folha do Norte onde aparecem três pessoas com este nome. O 
primeiro foi vereador no ano de 1884, o segundo com titulo de major sendo reeleito presidente da 
irmandade de São Benedito em 1909, e o ultimo assumindo a presidência da sociedade filarmônica 
Vitória em 1908. Verificar se algum deles era o pai de D. Pomba implica numa pesquisa demorada por 



27 
 

de suas terras. Após se casar com “José Cacheiro” 36 homem viúvo e dono de um 

armazém de fumo na Rua do Padre, atual Macário Cerqueira, Ernestina passou a morar 

na fazenda que herdou de seu pai.  

Acredito, portanto, que o início da formação do Bairro da Rua Nova por volta dos 

anos 1940 e 1950, se confundia com uma estrutura de fazenda, aonde D. Pomba “ia 

deixando ficar” pessoas que lhe procuravam em busca de trabalho e moradia. Estes se 

tornavam uma espécie de agregados que viviam e produziam na Fazenda para 

garantirem a sua subsistência e a de suas famílias. Observem como D. Maria descreve a 

Rua Nova da sua infância: 

 
(...) Tudo aqui era mato, de lá da fazenda via a lagoa que era ali na pista37, ali 
era uma lagoa, aí quando chovia agente tava no varandado, daqui a pouco os 
peixe pulava pra cima e agente ia buscar, D. Pomba passava de um ano a 
outro comendo traíra, que agente pegava. Era preá... Aqui era tudo mato só 
tinha um caminho pra sair lá na Cajarana38, pra ir pra cesta do povo39, tinha 
um sitiozinho buscar fruta, era a fazenda que foi o pai dela que deu.  
 

Diferentemente de D. Maria, seu Babalu40 nasceu em 1955 já nas terras de D. 

Pomba. Segundo ele, seus pais foram acolhidos por aquela mulher “franzina e bondosa 

que via tudo aquilo sempre preocupada com o bem estar social”, e com ela conviveu 

“no terreiro da fazenda vendo gados berrar e (outros) animais”. Assim como Nilton 

Rasta a fala de Seu Babalu apresenta D. Pomba como uma grande mãe caridosa e 

sensível aos problemas de moradia dos pobres da cidade. Esta imagem de D. Pomba 

aparece em grande parte dos escritos41 consultados e na fala de outros depoentes como 

                                                                                                                                                                                   

vários lugares da cidade a exemplo do Cartório de Registro Civil. Como essa informação só chegou 
agora, nas vésperas da entrega desse trabalho, ficou impossível verificar tais informações. Todos os 
depoimentos feitos ao longo desse estudo indicavam que Dona Pomba teria ficado com a fazenda após a 
separação com o marido. Apenas D. Maria, (aliás, uma das únicas pessoas que conviveu com D. Pomba a 
aceitar conversar sobre ela) foi quem deu essa informação. 
35  A informação que se tem é que Ernestina Carneiro tinha quatro irmãs, e que todas teriam recebido 
terras de herança do pai.  
36 Não encontrei maiores informações sobre o marido de Ernestina Carneiro. A única referencia foi a fala 
de D. Maria que ao se recordar que o marido de D. Pomba era conhecido como “José Cacheiro”.    
37 A lagoa que a depoente se refere é o lugar onde existe o riacho – esgotamento chamado Avenida de 
Canal. 
38 Esta recordação de D. Maria confirma a hipótese lançada pelo outro depoente, Nilton Rasta. 
39 Certamente a Cesta do povo não existia por volta de 1940-50 quando “tudo ainda era mato”, acredito 
que a depoente utiliza esta referência para melhor situar a pesquisadora. 
40 Trata-se do Sr. José Luiz Conceição Neris,o Babalu de Lulu, vendedor ambulante, seu apelido se deu 
justamente por causa do brinquedo de criança que fabricava para vender “o babalu de lulu”, um liquido 
feito a partir do caldo de diversos legumes que misturado ao sabão produzia bolhas e divertia as crianças. 
41 Pouquíssima bibliografia foi encontrada sobre a Rua Nova. Apenas os trabalhos monográficos de 
Priscila de Jesus e Manoel Macedo. Informações sobre origem e aspectos gerais aparecem em trabalhos 
historiográficos sobre Feira de Santana e livros didáticos destinados ao primeiro ciclo do ensino 
fundamental. 
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podemos ver no testemunho do presidente da AMORUN - Associação de Moradores da 

Rua nova, o senhor Edvaldo de Oliveira Rios,  

Olha toda informação que nós temos, é que isso aqui era uma fazenda de 
Ernestina Carneiro que ela ganhou quando teve a sua separação com seu 
esposo42, que ficou essa parte pra ela na divisão entre eles né? E ela tinha 
essa fazenda não tinha filhos, e as pessoas chegavam pra morar aqui eram 
pessoas pobres né, e não tinham como conquistar terreno pra fazer uma casa, 
então as pessoas conversam com ela, então ela mandava que o seu Pedro 
Aleixo né era um dos, mas tinha também outra pessoa que eu não me lembro 
o nome agora, ela mandava ver onde a pessoa queria e aforava, e alguns 
casos até que a pessoa não podia pagar ela mandava ate dar mesmo, e alguns 
casos ela vendeu, mas pouquíssimos.43 

 

Mais uma vez é a sensibilidade e benevolência de D. Pomba que teria 

possibilitado o povoamento de suas terras, a notícia de uma mulher bondosa que 

aforava, e doava pedaços de seus terrenos aos pobres certamente seria um atrativo para 

os muitos migrantes que chegavam diariamente a Feira de Santana em busca de uma 

vida melhor. Segundo Macedo o senhor Salustiano que chegou ao bairro no início de 

1959, diz que dona Ernestina confiava a ele os contratos de aforamento “Todas as 

pessoas que chegavam e procuravam D. Ernestina tinha sempre a mesma resposta: 

pode procurar um lugar que agrade e faça a sua morada”. Esse comportamento, 

segundo seu Salustiano, trouxe para o bairro todos os que não tinham onde morar na 

cidade. “Aqui a terra era barata”, dizia ele, “Os negros do recôncavo quando chegavam 

à cidade vinham direto pra cá”  44. Em finais dos anos 1960 inicio de 1970 o número de 

migrantes na Rua Nova cresceu rapidamente, se referindo sempre como “O oito”, 

moradores como seu Babalu, indica o ano de 1968 como período em que o lugar passou 

a receber mais migrantes. Muitos vinham procurar moradia e trabalho nas terras de D. 

Pomba, reitera D. Maria;  

Aí ela começou aflorando (sic) (...) De vez em quando chegava um 
precisando fazer uma casa aí, e começou aflorando, povo chegava sem ter 

                                                             
42 Aparece aqui mais uma vez a hipótese de que Ernestina Carneiro teria adquirido a fazenda após a 
separação com o marido conhecido com José “Cacheiro” dono de um armazém de fumo na Rua do Padre, 
diferentemente do que afirma D. Maria de a fazenda seria herança herdada do pai. Não se sabe ao certo 
qual versão é mais verídica, porém é possível deduzir que mesmo sendo esta mulher bondosa a qual todos 
tinham livre acesso para conversar, é intrigante o fato dos moradores locais pouco saberem das origens de 
Ernestina Carneiro. Essa foi uma das dificuldades encontradas ao fazer as entrevistas, com certa 
unanimidade, as pessoas diziam não saber nada sobre D. Pomba, só que era uma negra bondosa que 
ajudava a todos. 
43 Entrevista concedida pelo Senhor Edvaldo de Oliveira Rios a Deise Karla Santana Pinho, no 
AMORUN em 8/10/2008. 
44MACEDO, Manoel. Afoxé Pomba de Malê. Monografia para a conclusão de curso em comunicação 
social.UNEF 2008 p. 18. A parir desta fala atribuída a D. Pomba o reggae-man Jorge de Angélica 
morador da Rua Nova compôs a musica “Pode morar” bastante conhecida na comunidade. Ver Anexo 2. 
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morada, ela ia, mandava medir a terra e dava, quando a pessoa tivesse 
dinheiro tinha, agora ela aflorava (sic) em vez de aluguel era “afloramento” 
(aforamento), fazia a casa ficava lá e quando completasse um ano que ele 
veio e levou o terreno ele vinha e pagava a mensalidade. (sic) Era 25, depois 
passou pra 5, depois pra 10... por ano, todo ano  a pessoa vinha, aí foi  
aumentando, foi aumentando, eu lembro que ficou, eu acho de 25, o 
pagamento, ela tinha um canhoto passava o recibo. 

 

Apesar da confusão que Dona Maria apresenta ao referir-se aos valores de 

aluguel é possível inferir que a ocupação das terras de D. Ernestina não ocorria só na 

base da benevolência. No esquema de contratos por aforamento45 Ernestina Carneiro 

teria aos poucos loteado suas terras aos pobres imigrantes que ali chegavam. Nas 

palavras de seu Babalu “de uma maneira muito grandiosa D. Pomba lembrou daqueles 

que assim que precisava de um pedaço de terra, um taco desse chão para fazer a suas 

moradias... e aforava”. Chama atenção nas falas, o cuidado para dizer que Ernestina 

recebia dinheiro em troca do aluguel das terras. Não soubemos identificar qual motivo 

para esse comportamento, entretanto podemos supor que esse constrangimento possa 

indicar uma recusa talvez inconsciente em afetar a imagem benevolente de D. Pomba, 

ou o receio em declarar uma possível invasão dessas terras e isso representar ameaça a 

estabilidade que cada um tem no bairro atualmente. 

Independente dos motivos para essa reação quase coletiva, o fato é que todos os 

depoentes apresentam reservas na hora de informar como se dava o processo de 

concessão ou doação desses terrenos. “Em troca ela recebia algum dinheirinho, lógico 

que eu já presenciei ela recebendo dinheiro”, essa fala de seu Babalu soa quase como 

uma confissão, ou melhor, um deslize que o depoente não pode conter e aqui 

encontramos uma questão importante. O aforamento é uma espécie de aluguel das terras 

onde o senhorio direto, no caso D. Pomba, mantinha a propriedade cedendo ao foreiro 

apenas domínio útil das terras. Neste caso podemos deduzir que esta mulher bondosa e 

sensível aos problemas sociais também se beneficiava financeiramente da sua prática. À 

medida que o fluxo de migrantes em direção as suas terras se intensificou D. Pomba 

                                                             
45 Aforamento; é o direito real sobre coisa alheia que autoriza o enfiteuta a exercer, restritiva e 
perpetuamente, sobre coisa imóvel todos os poderes de domínio, mediante pagamento ao senhorio direto 
do Canon, ou seja, de uma renda anual. Apresenta os seguintes caracteres: a) requerer a presença de duas 
pessoas: da que tem domínio do imóvel aforado (senhorio direto) e da que possui o bem de modo direto, 
tendo sobre ele uso, gozo e disposição (enfiteuta), desde que não afete sua substancia. O senhorio direto é 
titular do domínio direto ou iminente e esta afastado da coisa, o enfiteuta ou foreiro é domínio útil. O 
domínio direto do senhorio manifesta-se no recebimento do Canon, na percepção do laudêmio em caso de 
alienação. Diniz, Maria Helena. Dicionário Jurídico. Ed. Ver atual e aum. – São Paulo: Saraiva 2008. Pg. 
133. 
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passou a ganhar dinheiro aforando pequenos pedaços do seu terreno. Ela aforava as 

terras e tinha controle direto sobre as transações através dos recibos que ela mesma 

emitia46. Com o passar do tempo com a idade avançada e doente, com a intensificação 

da procura e a necessidade de melhor organizar o negócio D. Pomba passou a delegar a 

função de medição, organização e aberturas de ruas a pessoas sua confiança47. No 

entanto, ela sempre acompanhava as medições e passava os recibos de próprio punho.  

Mais tarde em decorrência do envelhecimento, uma de suas filhas de criação assumiria 

esta função48.  

Em meio as lembranças de Dona Maria acerca do cotidiano do bairro em sua 

juventude, do trabalho das lavadeiras, das idas ao Jardim Cruzeiro buscar água de beber 

com a lata na cabeça, encontramos mais informações sobre a forma como Ernestina se 

relacionava com os que ocupavam suas terras: 

 

Dia de domingo (D. Maria) saia com o livro nas casas do povo pra receber o 
dinheiro, o povo que trabalhava a semana toda, ali pelo barro vermelho, 
(levava o livro) pra anotar quem pagou e quem não pagou o aforamento, ia 
receber o dinheiro, ela mandava ir, eu tinha que ir levar o negocio certo, é 
porque quem não vinha ela mandava lá... O povo não negava pagar não, se 
tivesse dinheiro pagava, o povo nem precisava ir lá mais, o povo mesmo 
vinha, depois foi fazendo o orçamento de comprar o terreno, fazia o acordo... 
do terreno as vezes pagava de duas vezes, três... Todo acordo ela acertava, ela 
queria ver todo mundo com sua casinha acomodada.   

 

D. Maria era incumbida de receber o valor acordado no processo de aforamentos, 

na medida em que alguém deixava de pagar, ela entrava em cena de posse de um livro 

onde anotava tudo para o controle das transações. De fato D. Pomba ofertava parte de 

seus terrenos àqueles que lhe procuravam, como informou D. Maria, “ela queria ver 

todo mundo com sua casinha acomodada”, mas não se descuidava da sua fonte de 

rendimentos e mandava ir lá com livro (registro) receber os aforamentos daqueles que 

“esqueciam” do compromisso firmado. Portanto, não se tratava de uma doação 

descomprometida, ao léu, movida apenas pela sensibilidade e bondade de Ernestina 

                                                             
46  Segundo D. Maria, era própria D. Pomba que emitia os recibos de aforamento. Quando alguma pessoa 
ia conversar com ela a fim de conseguir uma terra para morar ela sempre respondia positivamente ao 
pedido, mesmo que a pessoa não tivesse dinheiro para pagar o aforamento. Entretanto, D. Pomba 
mantinha o controle sobre suas terras, uma vez que ela sabia exatamente a localização e tamanho da faixa 
do lote aonde aquela pessoa iria se fixar mantendo assim o controle sobre sua propriedade. 
47 D. Maria cita nomes como Sabino e Estevão como homens que cuidavam do aforamento para D. 
Pomba. Já seu Edivaldo recorda o nome de Pedro Aleixo, além de seu Salustiano citado por MACEDO 
(2008). Esta diversidade de nomes pode indicar tanto que havia mais de uma pessoa organizando os 
aforamentos, como indica que este processo não foi curto e aponta uma complexidade do mesmo, além de 
uma rotatividade já que, ao que parece, uns sucediam outros. 
48 Esta filha era conhecida como Iaiá e assumiu as funções de Ernestina após seu falecimento. 
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Carneiro. O que me parece é que ela teve uma bela percepção da realidade em que vivia. 

Muitas pessoas chegavam a Feira de Santana todos os dias, em sua maioria retirantes da 

zona rural sem qualificação profissional, sem dinheiro nem moradia. Vinham tentar a 

vida na cidade e nela de alguma forma tinham que morar49.  

A cidade crescia e se modernizava, se urbanizando mais do que se 

industrializado.50 A terra de promissão não tinha condição de “acolher” com trabalho e 

moradia todos aqueles que a ela chegavam. A imprensa traduzia o temor das classes 

dominantes feirenses frente à realidade da época, e o receio que a cidade se enchesse de 

favelas. Da mesma forma evidenciava a necessidade de encontrar outros espaços para 

abrigar aquela população, o que encaminhou uma ação do estado frente às demandas 

por moradia.  Com a política de financiamento publico 51 foram construídas novas 

moradias em determinadas regiões da cidade, distantes das áreas centrais, fora do anel 

de contorno e próximas ao CIS o que indica a quem elas eram destinadas, as classes 

trabalhadoras. Provavelmente D. Pomba não tivesse a percepção aguçada da estrutura 

fundiária e das questões de moradias de Feira de Santana naquela época, mas 

provavelmente percebeu que sendo flexível, acolhendo aquelas pessoas pobres em suas 

terras evitaria que elas fossem invadidas. As medidas adotadas por essa senhora 

permitiram a construção da sua boa imagem e a manutenção da sua propriedade, pelo 

menos por um tempo, como indicam os depoentes. 

Tudo nos leva a crer que essas medidas atraíram cada vez mais pessoas para suas 

terras. Indicados por parentes e conhecidos que ali já haviam se instalado, os recém-

chegados já vinham, muitas vezes, cientes dessa possibilidade, portanto, esperançosos 

de conseguirem um pedaço de terra para morar. Desta forma é que diariamente a 

fazenda era (re)divida, o que ocasionava o surgimento de várias ruas novas52. O 

aumento progressivo do preço do aforamento é um indicio desta dupla percepção da 

                                                             
49 Já sabemos que muitos perambulavam pela cidade e acabavam ficando pelas ruas da cidade, 
desabrigados e mendigando. Para esta discussão ver Clemente, Edneide Ferreira de Oliveira. Desencanto 
social: A representação dos moradores de rua na imprensa feirense (1970 a 1980).  
50 Segundo Nacelice Freitas o que aconteceu em Feira de Santana ; foi um processo de urbanização muito 
mais que industrialização , uma vez que os postos de trabalho prometidos pela indústria não se 
concretizaram o que ocasionou o aumento do número de trabalhadores no setor terciário , especialmente 
no comércio informal. 
51 Banco Nacional de Habitação- BNH – em esfera estadual URBIS e a Subsecretaria municipal a 
PLANOLAR . 
52 Esta é uma outra versão para a origem do nome do bairro.Com o adensamento populacional e política 
de D. Pomba, varias ruas eram criadas num curto espaço de tempo. 
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fazendeira, que ao mesmo tempo em que nutria uma relação de “benevolência” para 

com os pobres, matinha relações de cordialidade com os outros fazendeiros da região.53  

   Após a morte de Ernestina Carneiro por volta de 1970 as terras começaram a ser 

reivindicadas como bens de herança pela família da mesma. A prática do aforamento 

não atendia mais as demandas, e os lotes do terreno passaram a ser vendidos. Como já 

vimos D. Pomba já havia repartido grande parte das terras no esquema de aforamento, 

medida que certamente á beneficiou nos anos em que esteve viva, mas no processo de 

partilha de herança, ao que tudo indica, os herdeiros não acharam interessante, uma vez 

que para os mesmo, o fato de várias pessoas morarem nas terras inviabilizava o uso 

destas para a finalidade que lhes parecesse mais interessante. Já dissemos que D. Pomba 

não teve filhos legítimos e as crianças que ela havia “criado” também não foram 

adotadas legalmente. Segundo D. Maria: “Depois que ela morreu o povo vinha 

procurar era Iaiá que era essa menina que ela criou que era quem já vinha tomando 

conta... Porque ela adoeceu, (...) Nesse tempo que ela morreu já não tinha mais tanta 

terra”... 

    Essa depoente também nos informa sobre as reivindicações dos parentes de 

Ernestina, ainda que não houvesse adotado legalmente as crianças que criou, os filhos 

das irmãs e alguns primos reclamaram o direito às terras. Dona Maria avalia que tais 

reivindicações não adiantaram nada já que as pessoas que haviam construídos as casas 

quando Ernestina aforava os terrenos já eram considerados donos: “Mas não adiantou 

nada que ela (uma das irmãs de Ernestina) não achou nada, tudo aí que tinha sua casa 

era o dono”. 

 Ora, uma região próxima ao centro da cidade seria facilmente valorizada 

economicamente e alguns herdeiros entraram na justiça para reaver as terras. Um deles 

sobrinho de D. Pomba conhecido como José Motta passou a vender partes do terreno a 

pessoas que já moravam no local e outras partes ainda desocupadas, fornecendo recibos 

que comprovariam a transação. Uma vez que o processo ainda estava na justiça esta 

pratica era totalmente ilegal e prejudicaria diretamente os compradores. Em boletim 

informativo n° 02/86 a AMORUN denunciava: “Não caiam na conversa daqueles que 

dizem estar vendendo terrenos. O inventário de D. Pomba não terminou. Procure a 

AMORUN para se informar sobre qualquer dúvida”.  Descoberta esta prática alguns 

                                                             
53 Segundo D. Maria , D. Pomba mantinha uma relação de cordialidade e reciprocidade para com seus 
vizinhos fazendeiros, a exemplo de Mimiro Pinto a quem visitava, dava e recebia quitutes como bolos 
variados.  
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moradores liderados pela associação de moradores entraram com um processo para 

resolver a questão. Segundo seu Edivaldo:  

Nós já tínhamos aproximadamente seis anos que não pagava os aforamento e 
tinha uns que não tinha pago, pra não ficar ilegal e porque não podia pagar o 
aforamento a família (não sabia a quem pagar porque tava na questão da 
partilha), fizemos isso, essa consignação, pagamento em juízo, entramos com 
quatro processos com mais de 200 pessoas na justiça e começamos a pagar o 
aforamento em juízo. 

 

 Foram muitos os rumores sobre a possibilidade de retirada das pessoas que 

moravam no bairro na época em que os herdeiros reivindicaram a herança de D. Pomba. 

Porém, a área foi desapropriada pela prefeitura municipal54, a fim de regularizar a 

situação dos moradores. Entre sobrinhos bastardos e legítimos, filhos de criação e 

parentes “da rua” como disse D. Maria, os moradores da Rua Nova viram a 

possibilidade de perder o pedaço de chão que conseguiram para morar. Esta situação 

explica a recusa da família em conceder entrevista para esse estudo, bem como a atitude 

reservada dos entrevistados quando o assunto era Ernestina. Os conflitos em torno 

dessas terras, bem como a insegurança diante das reivindicações dos familiares 

certamente fazem parte de uma memória que nenhum morador gostaria de evocar. Dai o 

silenciamento em torno desses assuntos e a construção de uma memória que traduz a 

ocupação da Rua Nova eliminando qualquer possibilidade de conflito, todos os 

entrevistados, exceto quando faziam algum comentário que em seguida tentavam 

consertar, reforçaram a imagem de Dona Pomba como a mulher negra generosa que 

dava espaço para que qualquer pobre pudesse construir uma casa em suas terras. 

 Acredito que D. Pomba foi personagem muito importante no processo de fixação 

destas pessoas neste espaço da cidade.  Sua pratica de aforamento, e até mesmo a 

doação ou venda de alguns terrenos, possibilitou que pessoas pobres obtivessem um 

lugar para morar sem que para isso dependesse da boa vontade dos poderes públicos. 

Essa espécie de empreendedorismo social de Ernestina Carneiro fugiu as garras do 

poder publico que no Código de Urbanismo de 1969 instituía que “Nenhum loteamento, 

subdivisão de terrenos ou aberturas de ruas e vias de comunicação será executado no 

Município sem prévia licença da Prefeitura” 55, logo, a atitude de Ernestina 

                                                             
54 Na gestão de Colbert Martins a área foi desapropriada, mas, a regularização com a emissão de 
escrituras para os moradores ainda não foi efetivada. Na gestão de José Ronaldo de Carvalho (2001-2008) 
ocorreram alguns avanços, mas grande parte dos moradores ainda não tem escritura de suas casas. 
55 Código de Urbanismo e Obras de Feira de Santana. Prefeitura de João Durval Carneiro.Lei n°629 de 4 
de Julho de 1969.Capitulo II – Do licenciamento, Seção I – Das licenças para lotear. 
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desconsiderou completamente a legislação municipal. Ao tomar a frente desse processo 

e realizar ela mesma os aforamentos, controlando tudo a partir do seu próprio livro de 

registro56, qual o terreno, o tamanho desse lote, a quem e por quanto ela cobraria pelo 

aluguel do espaço, D. Pomba dava os primeiros passos para a formação de um bairro 

que por muito tempo e certamente até hoje, pouca atenção recebeu dos poderes 

públicos, exceto quando se trata das forças repressoras. 

         Assim, o Bairro da Rua Nova surge de um ato considerado ilegal, uma vez que de 

acordo com o referido código qualquer um que desejasse parcelar ou lotear terrenos 

deveria fazer um requerimento ao Prefeito e ao escritório de planejamento integrado. Ao 

que consta nada disso foi feito, e todas as transações eram realizadas na esfera do 

privado, desde a medição e pagamentos dos foros anuais até abertura de ruas, como já 

vimos anteriormente.  

  Casas baixas e frágeis, becos apertados, ruas ora curtas ora compridas demais, 

quase sempre tortas desenham a geografia da Rua Nova e demonstram como aquelas 

pessoas construíram com suas próprias mãos sua moradia em meio às ladeiras que 

singularizam o bairro frente a as características da cidade quase sempre plana. A 

pobreza daquela comunidade era latente, e muitos os problemas vividos no dia-a-dia, 

água, luz, e principalmente saneamento básico custaram a chegar ao bairro mais 

populoso de Feira de Santana naquela época, é isso que vislumbraremos a seguir. 

 

4. Rua Nova se revela como a chaga social da cidade57. 

Esta população pobre e majoritariamente negra58 foi aos poucos se alojando no 

terreno de D. Pomba e construindo o bairro de Rua Nova. Ao longo das décadas de 

1970 e 80 a pobreza e o estigma da marginalidade59 foram às marcas que definiram a 

imagem da Rua Nova no imaginário feirense.  A frase que nomeia este tópico é o titulo 

                                                             
56 Este livro foi citado por D. Maria, entretanto, não tivemos acesso ao mesmo, segundo essa depoente o 
livro deve se encontrar com os parentes que hoje residem na casa que pertenceu a D. Pomba. 
Infelizmente, após várias tentativas, não obtivemos êxito para entrevistar ou até mesmo conversar com os 
parentes que residem na casa atualmente. 
57 Jornal Feira Hoje 11/06/1986 
58 Além da referência literária de Muniz Sodré em O bicho que chegou a Feira, não foi encontrado na 
documentação consultada nenhum tipo de recenseamento da população feirense onde estivessem 
discriminadas as populações dos bairros por critério racial. Afirmamos aqui que o bairro foi, e é 
majoritariamente negro, a partir da memória de seus moradores, da grande quantidade de manifestações 
culturais e religiosas afrodescendentes, e da sua população atual que mantém um grande contingente de 
negros.  
59 A questão da imagem da Rua Nova como lugar de crime e marginais será o tema do próximo capitulo. 
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de uma reportagem do jornal Feira Hoje de 11/06/1986 e merece um olhar mais 

cuidadoso. Dizer que um bairro é uma chaga social, é atribuir a este a condição de 

ferida aberta, ulceração, doença que compromete o funcionamento do organismo social 

que é a cidade. É também dizer que este espaço é insalubre, impróprio para a vida 

urbana e que compromete a vida de seus moradores.  

Nesta edição o jornal dedicou uma pagina inteira para denunciar os problemas 

existentes na Rua Nova. A reportagem foi montada a partir de depoimentos e fotos de 

moradores do bairro60, como um grande mosaico, onde estes apontaram os problemas 

enfrentados pela comunidade e possíveis soluções. Sempre referidos como “vergonha”, 

“problema”, “o que mais incomoda os moradores da Rua Nova” lixo, inexistência de 

saneamento básico e rede de esgotos, insuficiência de escolas, falta de policiamento, 

ausência de pavimentação das ruas, foram algumas das queixas dos moradores do 

bairro. Entretanto, o jornal não expressou nenhum tipo de posicionamento 

explicitamente. No corpo da noticia não aparece a fala do jornalista denunciando os 

problemas do bairro e sim a suposta “opinião” dos moradores sobre os dificuldades da 

comunidade. Fato nada comum no estilo jornalístico onde geralmente o depoimento da 

“testemunha” serve de fonte para que o escritor (jornalista, redator do jornal) veicule 

aquilo que no discurso jornalístico é colocado como verdade. Neste caso o “jornalista se 

cala” como se a verdade fosse mais bem expressada pelas imagens e vozes dos próprios 

moradores, sem a sua interferência. O que podemos pensar sobre isso? Se a Rua Nova 

era uma chaga na cidade, quais as causas que culminaram nessa chaga? De quem era a 

responsabilidade de cuidar desta ferida? É isto disso que trataremos a seguir. 

 

5. Esgoto, lama, escuro, doenças e muitas reivindicações. 

  As condições de vida na Rua Nova em seus primeiros momentos eram das mais 

difíceis. Como nos relata Edvaldo Rios: 

 {..}. as casas do passado, eram casas de taipa mesmo, feitas de adobo, feitas  
pelas próprias pessoas, com barro. Não tinha cimento, agente não fazia com 
cimento era barro mesmo queimado, o barro aqui era vermelho e tem até uma 
localidade chamada barro vermelho próximo ao Jardim cruzeiro, que o barro 
sendo vermelho ajudava muito a questão da argila. As pessoas faziam muito 
adobo né? (...) Não tinha energia, no inicio era um bairro com muita lama, 
pois não tinha calçamento, tinha crateras imensas.  Era como se fosse até a 
avenida de canal e dava mais ou menos uns 50 metros de comprimento uns 4 

                                                             
60 As fotos provavelmente foram tiradas no momento das entrevistas, sem marcação, nem pose, dando a 
idéia de registro o momento. Ver anexo n°3 
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de profundidade e uns 4 largura, na frente da minha casa mesmo tinha essa 
cratera onde as águas passavam , além das pedreiras que aqui tinham .61 

 

Moradias precárias, falta de infra-estrutura e famílias numerosas caracterizavam a 

Rua Nova. Apesar de já existirem algumas famílias residindo nas terras de D. Pomba 

desde meados de 1950 foi entre os anos de 1960 e 1980 que esta localidade se 

transformou num bairro residencial propriamente dito. Os estudos do 1º Seminário 

sobre o Desenvolvimento de Feira de Santana apontam os “bairros da Chácara São 

Cosme e Rua Nova com densidade superiores de 250 hab/ha, revelando um alto índice 

de adensamento nos últimos vinte anos.” 62. Apesar de aparecer junto a Chácara São 

Cosme nesta passagem do documento, o mesmo estudo assinala que havia uma 

densidade populacional “acima da recomendada pelas normas técnicas, na Rua Nova: 

321,6 hab/ha63” o que conferia ao bairro o status de mais populoso da cidade no 

período. Algumas causas desse rápido adensamento no bairro de Rua Nova já foram 

aqui vislumbradas. Todavia, apesar de sua grande população, esse bairro assim como 

outros, a exemplo de Novo Horizonte, Tanque da Nação e Queimadinha referidos no 

jornal Feira Hoje, aparecem na imprensa sistematicamente marginalizados no processo 

de urbanização que Feira de Santana experimentava naquele momento. 

Segundo Pierre Bourdieu (1997, Pp. 159-160) numa sociedade hierarquizada não 

há espaço que não seja hierarquizado. As oposições espaciais no espaço habitado, 

sempre expressam as distancias sociais latentes. A periferia, a favela, a invasão e no 

nosso caso o bairro pobre concentra as varias faces da pobreza.  Estes espaços são 

marcadamente caracterizados por um estado de ausência do Estado. São lugares onde 

os direitos sociais mais elementares como saúde, educação e especialmente condições 

dignas de moradia, são praticamente inexistentes. Para esse autor esse descaso equivale 

a uma “demissão do Estado”. Neste sentido, o Estado se demite e não assume a 

responsabilidade que lhe compete. Portanto, é possível compreender porque as políticas 

públicas de esgotamento sanitário, água, luz e escola custaram a chegar para a 

comunidade.  

                                                             
61 Entrevista concedida pelo Senhor Edvaldo de Oliveira Rios a Deise Karla Santana Pinho, no 
AMORUN em 8/10/2008. 
62 Cadernos Feirenses – 1º Seminário sobre o desenvolvimento de Feira de Santana, 18 a 20. De1984. 
População, emprego e renda. Salvador 1985. Pg.10 
63 Ibdem. Pg.11 
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Em 10 de Agosto de 1974, o Jornal Folha do Norte na seção “Nossos bairros” 

noticiava que o prefeito Dr. José Falcão ao visitar o bairro da Rua Nova prometeu calçar 

as ruas Canoas e Montes Claros. Entretanto, o próprio periódico não acreditava muito 

na promessa, pois, escreveu que “os habitantes daquelas artérias terão que esperar um 

pouco, mais uns dias para tirar os pés da lama.” 64 

Já no ano de 1975 o Jornal Feira Hoje trazia na pagina inicial a manchete “Cerca 

de trinta casas caíram”, e na chamada de capa um texto dizendo que iria fazer uma 

análise do ocorrido a fim de conclamar as autoridades para tomarem as providências 

que julgassem necessárias. A notícia foi intitulada como: “Agora é Feira que precisa de 

você” 65 e relatava o drama vivenciado pelos moradores da cidade especialmente do 

bairro de Rua Nova, em decorrência das chuvas de inverno. De acordo com a notícia as 

casas que desabaram deixaram muitas famílias “comprovadamente pobres” 

desabrigadas. Conforme o jornal os próprios moradores se mobilizaram para, unidos 

enfrentarem os problemas, pois:  

 

Acham estes moradores que não tem condições para resolver sozinhos os 
problemas que enfrentam por isto solicitar de quem pode dar um apoio em 
materiais ou ajuda financeira (...). Eles não querem nenhum tipo de 
paternalismo, pois estão dispostos a trabalhar na reconstrução dos seus lares, 
pedem apenas o material. 

 

O periódico enfatiza e em alguma medida justifica seu pedido de ajuda para o 

bairro por entender que as famílias são comprovadamente pobres, e que estas pessoas 

“não querem nenhum tipo de paternalismo pois estão dispostos a trabalhar”. 

Diferentemente da chamada de capa em que anuncia que irá fazer uma analise da 

situação e conclamar as autoridades, no corpo da noticia o discurso muda de tom. Ao 

evidenciar a pobreza das pessoas, o jornal revela seu posicionamento diante do ocorrido, 

pois afirma em tom de aprovação o fato de que estes moradores não querem 

paternalismo. Mas que paternalismo seria este? A ação ou apoio do Estado na 

reconstrução das casas? O que nos parece é que para o jornal o fato de estarem dispostos 

a trabalharem na reconstrução de suas residências, atesta que a responsabilidade de criar 

e manter as condições de vida são exclusivamente destes indivíduos, ainda que sejam 

desprovidos de meios econômicos para isso. Ao final da noticia mais uma vez apela-se 

                                                             
64 Jornal Folha do Norte, 7/08/1974. 
65 Em alusão a campanha “Pernambuco precisa de você” informada pelo próprio jornal, porém sem mais 
detalhes. Jornal Feira Hoje, 26/08/1975 
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para a solidariedade dos feirenses reiterando que “Pois bem, agora é a vez de Feira de 

Santana precisar, realmente, de você” (grifos nossos). No nosso entendimento o jornal 

expressa pelo tom de apelo do texto que não são as autoridades as responsáveis por 

resolverem os problemas desses moradores. Parece que busca convencer a população da 

cidade que esta, em tom de solidariedade para com os menos favorecidos deve ajudar na 

reconstrução. O que em nossa opinião legitima a omissão do Estado da qual nos fala 

Bordieu. 

Diante das demandas crescentes que o bairro passou a conviver, vale ressaltar o 

papel importante que a associação dos moradores assumiu na luta por melhores 

condições naquele espaço. Na década de 80 essa instituição emitiu um abaixo-assinado 

reivindicando: 

1. Conclusão das obras do esgotamento sanitário. 2. Drenagem das águas, 
desde a Escola Ernestina Carneiro, passando pela Rua Canoas, atravessando 
a Rua dos Guaranis, indo até o final do canal localizado na fazenda do Sr. 
Osmundo,.. 4. Retirar as lamas das ruas citadas. 5. Recuperar o calçamento 
que foi danificado com os serviços de esgoto a mais de um ano, em várias 
ruas do bairro.6. Determinar coleta de lixo mais frequentemente. 7. 
Colocação de braços de luz e reposição de lâmpadas nas ruas cheias de 
lama”.66  

 

O curioso deste documento é que ele foi produzido em 1985 e no segundo ponto 

se referia exatamente ás ruas citadas pelo jornal Folha do Norte em 1974. Podemos 

deduzir, portanto, que o jornal “se enganou” ao dizer que os moradores deveriam 

esperar “um pouco, mais uns dias”. Na verdade, passados onze anos, os moradores da 

Rua Nova ainda cobravam as promessas do prefeito, lutando junto aos poderes públicos 

por melhorias de infra-estrutura para sua comunidade.  

A associação de moradores foi sujeito importante na luta do bairro por melhores 

condições de vida e trabalho. A AMORUN foi fundada em 20 de setembro de 1968 por 

um grupo de jovens do bairro depois que SBPRNAC- Sociedade Beneficente Protetora 

Rua Nova e a Alto do Cruzeiro foi fechada violentamente pelos agentes locais do golpe 

militar, de onde foram levados os projetores de slides usados no programa de 

alfabetização com o método Paulo Freire. Segundo Edivaldo Rios membro da 

associação desde a fundação e atual presidente, a AMORUN foi criada para organizar a 

comunidade a fim de reivindicar melhores condições de vida, uma vez que bairro 

enfrentava muitos problemas de descaso pela educação, falta de saneamento básico e 
                                                             
66

 Abaixo-assinados. AMORUN.Feira de Santana , agosto de 1985. Grifos nossos. 
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saúde com altos índices de infestação de febre amarela, malária e muitos casos de 

tuberculose e pneumonia. Como não havia atendimento de saúde publica na 

comunidade, a associação organizou um posto de atendimento na sede da própria 

entidade, onde dez médicos voluntários atendiam a população com consultas de clinica 

geral, ginecologia e pediatria, além de distribuição gratuita de medicamentos trazidos 

pelos próprios médicos. 

 O lixo acumulado nas ruas era um dos maiores problemas que os moradores 

enfrentavam. Havia proliferação de ratos e baratas e os altos índices de doenças  

rebaixavam ainda mais as condições de vida dos moradores. A coleta de lixo foi uma 

das principais reivindicações da associação ainda nos anos 70, como relata Edivaldo 

Rios; 

 Lixo muito nas ruas, não tinha coleta de lixo, essa coleta de lixo foi 
conquistada a partir anos 70 quando travou uma luta onde a prefeitura teve 
que colocar as caixas coletoras de lixo primeiro, depois vinha o carro de lixo 
e levava pra que não se jogasse o lixo na rua. Fizemos uma pesquisa de casa 
em casa pra ver com as pessoas quais eram os sintomas que o lixo provocava, 
tivemos diversas reuniões e depois disso dessa pesquisa com os moradores 
numa reivindicação, inclusive na câmara de vereadores nos anos de 73 
passamos até duas da manhã com mais de 50 pessoas nas galerias da câmara 
de vereadores até que os vereadores ficaram enrolando, mas quando viu que 
agente não saia de lá aprovaram o projeto e onde se começou um pouco pra 
fazer um trabalho de saúde preventiva. 

 

 Como é possível ver na fala do depoente foi preciso muitas manifestações para 

que alguns serviços públicos essenciais chegassem ao bairro. Reclamações nas rádios, 

pedidos de audiência com o prefeito e abaixo-assinados eram os principais 

instrumentos. A associação realizava reunião nas ruas para levantar os problemas da 

comunidade e buscar soluções. Em ata eram descritos os problemas e organizados 

abaixo-assinados onde os moradores presentes na reunião assinavam o documento, e ao 

lado registravam o numero de pessoas que moravam nas suas respectivas casas. É 

possível observar nestes documentos muitas letras trêmulas e mal formadas típicas de 

pessoas que “assinam só o nome”, outras quase ilegíveis, e ainda aqueles que erravam a 

grafia. Estes indícios nos levam a entrever que o nível de escolaridade da comunidade 

possivelmente era baixo, onde muitos eram semi ou totalmente analfabetos.67 

                                                             
67 Ver anexo n°4 
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 Junto a outras associações de bairro e partidos políticos, a AMORUN lutava por 

melhorias para o bairro e em 1984, a associação constatou que 773 crianças estavam em 

escolas, pois não havia vagas nas duas escolas do bairro, advertia os moradores que a 

escola Tereza Cunha foi fruto de luta pelos moradores que começou na 1ª gestão de José 

Falcão e só foi concluída por Colbert Martins68. Acredito que a tradição de resistência e 

luta dos moradores através da associação dos moradores do bairro foi um dos fatores 

que contribuiu para que os grupos dominantes de Feira de Santana construíssem uma 

imagem negativa deste bairro, que tanto fazia barulho e requeria seus direitos de 

cidadãos, demonstrando a organização dos seus moradores.  

         O descaso dos poderes públicos delegou a Rua Nova com sua população 

volumosa, crescente e negra uma imagem oposta à que se pretendia para a cidade de 

Feira de Santana. Feira queria ser moderna, progressista, e civilizada. Ao analisarmos a 

formação do bairro neste contexto entendemos como e porque ele se tornou uma “chaga 

social” da cidade.  

 Rua Nova, entregue a própria sorte, sem qualquer investimento que lhe conferisse 

um mínimo de urbanidade, não correspondia aos parâmetros estabelecidos pelos 

idealizadores dessa noção de civilização. Fotografias da época69 nos revelam as casas 

baixas de arquitetura pouco elaborada que constituía feição da Rua Nova da década de 

1970 que de alguma forma perdura até os dias de hoje. 

 Mas que representação construiria uma cidade que se queria moderna, civilizada 

e é claro, branca, acerca de uma comunidade negro-nordestina que construiu seu 

território onde “não devia”? No capítulo seguinte veremos como o resto da população 

feirense passou a conviver com uma imagem depreciativa do bairro de Rua Nova e de 

seus moradores e como os jornais e o rádio tiveram papel fundamental na elaboração 

dessa imagem que circulou nas décadas de 70 e 80 e que até hoje prevalece. 

 

 

 

 

                                                             
68 Para ver esta discussão consultar: Santos, Gomes Igor. Na contramão do sentido: origens e trajetória 
do PT de Feira de Santana – Bahia. Dissertação de Mestrado. UFF.2007.  
69 Ver anexo n° 5 
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CAPITULO II 

RUA NOVA: UM LUGAR MALDITO NA CIDADE DE FEIRA DE SANTANA. 

 

1. Apresentação 

    Na década de 1970 dizer-se morador da Rua Nova era uma coisa que poucas 

pessoas tinham coragem ou vontade de assumir. Em depoimento seu Edvaldo Rios nos 

conta as dificuldades enfrentadas pelos moradores desse bairro ao buscarem emprego no 

comércio feirense ou até mesmo para realizarem suas compras:  

Nós tínhamos um grande problema nos anos setenta aqui. Quando qualquer 
pessoa chegava numa loja pra ir trabalhar no comercio que sabia que era da 
Rua Nova diziam que não tinha emprego, por causa dessa má fama da Rua 
Nova... Agente chegava nas lojas, nos anos setenta e sete, oitenta (ainda 
acontecia) aí agente via quando entrava e sabiam que era da Rua Nova 
juntava quatro cinco vendedores vindo atrás da gente.  Ora agente pegando 
preço das coisas pra comprar! E se agente fosse comprar fiado tinha a 
maior dificuldade, no chamado credito né?70 

 

Vimos anteriormente que nas décadas de 70 e 80 os moradores da Rua Nova 

conviviam com a pobreza cotidiana agravada pelo descaso dos poderes públicos que 

pouco ou quase nada investiam em serviços básicos como limpeza, iluminação, 

saneamento, abastecimento de água, etc. Entretanto, somavam-se a essas ausências 

outros obstáculos a serem transpostos pelos que moravam na Rua Nova. Considerando 

que a fala do Sr. Edivaldo não é solitária, já que outros depoentes expressaram 

considerações idênticas, podemos avaliar que essas pessoas buscavam obter respeito no 

dia a dia e o direito à cidadania e à dignidade. Questões difíceis de serem reivindicadas 

mediante a má fama que tinha o bairro. Ser discriminado ao competir por uma vaga de 

emprego, enfrentar constrangimentos ao entrar numa loja para apreçar mercadorias, ou 

não ter crédito, eram alguns dos problemas que as representações negativas da Rua 

Nova produziam no cotidiano de seus moradores.  

A imprensa escrita e falada construía, potencializava e homogeneizava imagens 

depreciativas acerca daquele espaço e das pessoas que ali moravam. Os depoentes desse 

estudo recordam o impacto que as notícias e comentários veiculados pelo Programa de 

rádio intitulado de Ronda Policial causavam para a população feirense como um todo. A 

imagem de bairro violento e conseqüentemente perigoso, de um lugar onde não se deve 
                                                             
70 Entrevista concedida pelo Senhor Edvaldo de Oliveira Rios a Deise Karla Santana Pinho, na 
AMORUN em 8/10/2008. 
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ir, pairava no imaginário feirense como uma referência irrefutável do bairro de Rua 

Nova a partir de 1970.71 

Dizia-se que naquele bairro só moravam pessoas desclassificáveis. Segundo um 

radialista local a Rua Nova era um lugar onde só tinha prostituta e ladrão.72 Olhando 

por esta perspectiva é até compreensível que os lojistas agissem da forma como 

descreveu nosso depoente, afinal de contas ladrões são aqueles que não querem 

trabalhar e por isso escolhem o caminho do crime para sobreviver. Na mesma medida, 

as mundanas (termo da época para designar prostitutas) não eram mulheres confiáveis. 

Eram profundamente estigmatizadas e, no caso das existentes na Rua Nova, a 

discriminação aumentava na medida em que eram apontadas como capazes de 

“alugarem” seus corpos a qualquer um que pagasse quantias deveras pequenas diante de 

tão grande rebaixamento moral. Deste modo se na Rua Nova “só tinha prostituta e 

ladrão” os moradores deste bairro pouco valiam e não serviam para clientes, e muito 

menos para trabalhadores.  Estas imagens e representações compõem nossas análises 

neste segundo momento.  

Segundo Roger Chartier “... a representação é um instrumento de conhecimento 

mediato que faz ver um objeto ausente através da substituição por uma << imagem >> 

capaz de reconstituir em memória e de figurar tal como ele é.” 73 Estas representações 

sociais aspiram universalidade, mas na verdade são construídas em consonância com os 

interesses do grupo que as produz. Ao dizer que a representação é o que esta sendo 

representado estas percepções de mundo produzem o discurso, e produzem também 

práticas e estratégias que tendem a impor a autoridade de um grupo sobre outro, 

legitimando seus projetos, escolhas e condutas. Desta forma é que as lutas travadas em 

torno das representações sociais são parte do que compõe a hierarquização da própria 

estrutura social. 74 Aproximando-nos desta interpretação, o que procuramos aqui é 

apontar algumas práticas discursivas das classes dominantes de Feira de Santana na 

década de 1970 sobre um bairro que não era o único bairro pobre e estigmatizado de 

Feira de Santana, mas foi sobre ele que se construiu uma imagem mais fortemente 

                                                             
71 Além do depoente Edvaldo Rios,D. Maria e José Luis Conceição Neris (Babalu de Lulu) ao serem 
interrogados sobre a má fama da Rua Nova se recordam da fala do radialista de Francisco Almeida que 
chamava o bairro de Rua Nova dos diabo. 
72 Como vimos o radialista era Francisco Almeida , conhecido como Chico Caipira , locutor do Programa 
Ronda Policial na Rádio Sociedade de Feira durante a década de 1970. 
73 CHARTIER, Roger. A História Cultural: entre práticas e representações. Rio de Janeiro: Bertrand. 
Lisboa: DIFEL, 1990, p.20 
74 Idem. p.20 
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marcada pela negatividade do espaço e de seus moradores, a ênfase nesse caso, é sem 

dúvida o elemento de diferenciação. Dito de outra maneira: procuramos entender como 

e porque se falava tão mal sobre o bairro de Rua Nova. 

Se compreendermos o bairro enquanto espaço privilegiado onde os usuários da 

cidade encenam a vida cotidiana, como praticantes ordinários – caminhantes, pedestres 

que escrevem o texto da cidade sem poder lê-lo, entenderemos que o bairro é um 

domínio do ambiente social, pois para o usuário (morador do bairro) ele é parcela 

conhecida do espaço urbano, na qual positivamente ou negativamente ele se sente 

reconhecido, uma vez que a relação com o outro como ser social, exige um tratamento 

especial, pois este não é nem íntimo nem anônimo: é o vizinho. Segundo Pierre Mayol, 

para Lefebvre um bairro “é uma porta de entrada e de saída entre o espaço qualificado e 

o espaço quantificado”, é o lugar onde se desenrola a vida real das pessoas, o meio 

termo entre a intimidade da moradia e a impessoalidade da cidade. E, nesta relação, é 

que o bairro vai se tornando uma extensão do que está dentro (da casa), onde os 

usuários inscrevem um resumo de suas trajetórias. 75 

Para Mayol, essa relação com o bairro e o papel que esse ocupa no espaço 

urbano, nos permite desde a infância, uma técnica de reconhecimento do espaço 

enquanto ser social.  O bairro inscreve-se na história do sujeito como marca indelével na 

medida em que é a “configuração primeira, o arquétipo de todo processo de apropriação 

do espaço como lugar da vida cotidiana publica.” 76 Ainda segundo esse autor, é a partir 

do bairro que os pobres lêem e também reescrevem o texto urbano, lutando diariamente 

por melhores possibilidades de viver na cidade, uma vez que não fazem parte dos 

grupos que organizam e administram o espaço urbano (engenheiros, urbanistas, gestores 

públicos...). 

2. Modernização e resistência 

 Como vimos no capítulo anterior, o bairro de Rua Nova nasceu como fruto da 

dinâmica social da cidade e da luta dos pobres por moradia, composto em sua maioria 

por migrantes do êxodo rural, pobres e negros que atraídos pelas propagandas 

veiculadas pelos meios de comunicação (jornais e principalmente rádios locais), e 

                                                             
75  Michel de Certeau. A invenção do cotidiano. V.2 – Morar, cozinhar. 1998, p. 37-45. 
76 Idem. Pg. 44.  



44 
 

ressabiados das dificuldades e falta de oportunidades da vivência na roça vinham tentar 

a vida na cidade.  

É sabido também que Feira de Santana, nesse contexto, preservava ainda a já 

conhecida busca pela modernização77 e que através do poder público, empreendia 

diversas ações de reordenamento do espaço urbano, se modernizando para alguns 

(grupos dominantes) ao passo que outros (categorias populares) não eram beneficiados 

com as medidas que se julgavam modernas.  Considero, portanto, que a imagem de 

lugar maldito construída sobre a Rua Nova é fruto deste processo de dominação de um 

capitalismo modernizante que via nas classes populares, seus espaços, hábitos e práticas 

um obstáculo aos seus projetos econômicos e de reordenamento do espaço urbano. 

Assim, nos reportaremos brevemente a alguns dos momentos apontados pelos estudos 

sobre Feira como expressão desses esforços de modernização. Começarei pelas 

discussões sobre a Feira livre por entendê-la enquanto espaço de ocupação para boa 

parte dos moradores de Rua Nova. 

 Como já foi dito, a década de 1970 é significativa neste processo de novo 

modelo de modernização.  As discussões a respeito do uso do centro da cidade para a 

realização da feira livre e o comércio tradicional acirravam os ânimos na imprensa local. 

O grande questionamento passava pelo lugar que a feira deveria ocupar num âmbito de 

um comércio que queria se modernizar. Inicialmente os próprios comerciantes 

entendidos como ‘modernos’ perceberam que não era possível se estabelecer sem 

negociar com a tradição comercial da cidade (a feira livre). Para tanto empreenderam 

uma procura de terrenos pelos arredores da feira entre as avenidas Getulio Vargas e 

                                                             
77 Para Penelu (2008) Feira de Santana é uma cidade que persegue a modernização nunca alcançada em 
sua plenitude. Ramaiana (2000) identifica projetos e ações neste sentido já nas primeiras décadas do 
século XX, entre os anos de 1930-50 Lima (2008) e 1950-60 Oliveira (2008) também evidencia o esforço 
dos grupos dominantes de Feira de Santana em consolidar uma identidade da cidade como ordeira e 
progressista, onde determinados sujeitos, espaços e práticas cotidianas se tornaram alvo de exclusão e até 
mesmo repressão mais sistemática. Nunca é demais dizer que os grupo populares são preferencialmente o 
alvo destas ações. Nos dias atuais não é preciso muito esforço para perceber que este anseio de 
modernização se atualiza, o modelo de governo empreendido nos últimos dez anos na cidade focado no 
embelezamento das áreas centrais (especialmente grandes obras como viadutos) e melhoramentos 
pontuais nos bairros como pavimentação e praças, expressam a idéia de cidade moderna e civilizada que 
as classes dominantes empreenderam. A cidade princesa assiste a aceleração de seu crescimento onde ao 
mesmo tempo em que constrói viadutos, nos bairros pobres os esgotos continuam correndo a céu aberto, a 
violência se prolifera com o trafico de drogas e grupos de extermínio, e o comercio ambulante é para 
muitos jovens e chefes de família a única possibilidade real de trabalho e sustento.     
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Senhor dos Passos, por isso neste primeiro momento a feira livre não precisou sair do 

espaço original e sim ser modernizada e higienizada.78 

  Na feira era vendida toda uma pequena produção da cidade; hortaliças 

plantadas em quintais, a produção de pequenas fabricas de bairros, vasos de plantas 

confeccionados em pneus, artesanato de couro, roupas feitas por costureiras locais, além 

de comidas para consumo imediato vendidas nas barracas e produtos de outras regiões 

como facas, relógios, tesouras e espelhos. Estes produtores locais oriundos dos bairros 

pobres da cidade79 e de municípios vizinhos se ligavam a tradição da feira, pois esta era 

o seu meio de trabalho, subsistência e diversão. Para uma parcela dos grupos 

dominantes feirense a feira e a indústria pareciam realidades excludentes e era preciso 

que a cidade escolhesse entre uma ou outra. Já outra parcela da população da cidade via 

a possibilidade da feira livre transformar-se em ponto turístico em Feira de Santana 

aliando tradição e modernidade. 80 

 Em 1976 a feira livre foi transferida para o Centro de Abastecimento, sob 

muitos protestos dos feirantes. Com a transferência da feira para um espaço ordenado e 

fiscalizado pelo poder publico buscava-se outro modelo de comércio e de cidade, onde 

mais uma vez a pobreza seria segregada. Os defensores da modernização ansiavam por 

um comercio com novos padrões, onde as vitrines cintilassem e atraíssem os 

compradores. As inovações nas ruas principais com estabelecimento de lojas e bancos 

empurravam os feirantes para as praças e becos, o horário do comercio foi normatizado 

e interditada a produção de hortaliças no perímetro urbano, estas ações demonstram um 

nítido esforço de disciplinarização das classes populares. Segundo Penelu, este 

momento representava estratégias de limpar o centro da cidade também, da presença 

dos sujeitos indesejáveis, feirantes tidos como mal-educados e porcos. 81 

 Entretanto, como já se observou em outros momentos, os pobres que compõem 

majoritariamente os grupos comumente desprestigiados nesses processos, surpreendem 

                                                             
78  Para a discussão sobre o processo de relocação da feira livre ver ; Pacheco, Larissa Penelu Bittencourt . 
A feira e a nova Feira: tradição, costume e conflito em Feira de Santana – BA 1967-1977. Monografia 
de Especialização em História da Bahia. UEFS. 2008. 
79 Como é o caso da Rua Nova onde grande parte dos moradores eram feirantes. 
80 Larissa Penelu Bittencourt . A feira e a nova Feira: tradição, costume e conflito em Feira de Santana 
– BA 1967-1977. Monografia de Especialização em História da Bahia. UEFS. 2008. 
81 Idem.  
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pela capacidade de resistência que apresentam.82 Ao mesmo tempo em que as classes 

populares iam fazendo sua vida na Feira que agora ocorria em novo espaço, os bairros 

periféricos mantinham as suas feiras. Fato que na visão da imprensa se constituía em 

problema, já que associava as feiras à violência. Em noticia veiculada em 02.06.1977 

pelo Jornal Feira Hoje, pede-se que as autoridades tomem as devidas providências para 

conter as brigas que vinham acontecendo nas feiras dos bairros. Segundo o jornal, uma 

briga envolvendo motoristas teria ocorrido na Estação Nova sem que a polícia tivesse 

aparecido e por esse motivo, dizia o que os encarregados pela manutenção da ordem 

precisavam fazer: “O 1° Batalhão Militar precisa adotar medidas no sentido de colocar 

policiais em todas as feirinhas ou seja na Estação Nova, Cidade Nova , Sobradinho, 

Tomba e Rua Nova do Cruzeiro” 83 

  A briga a que se refere à notícia constitui apenas um exemplo de como a 

imprensa associa conflitos de ordem diversa a determinados espaços. Ora, a briga 

ocorreu na Feirinha da Estação Nova, mas a solicitação para que a repressão policial se 

fizesse presente foi estendida às feiras de outros bairros, logo, espaços não 

institucionalizados pelo poder público para essa atividade, uma vez, que havia sido 

decidido que a feira livre ocorreria no Centro de Abastecimento. Portanto, pode-se 

perceber o papel da imprensa na defesa de interesses de determinados grupos sociais e 

na construção de imagens que desprestigiam as categorias populares. 

 

3. Cidade e imagens da pobreza 

Os conflitos que surgiam no dia-a-dia das classes populares tanto em Feira de 

Santana como em outras partes do país, tomavam a dimensão de delitos que precisavam 

ser sistematicamente repreendidos. Dessa forma, se fazia a ponte entre pobreza e 

criminalidade. Prática que ia aos poucos compondo o imaginário da cidade sobre estas 

populações e os lugares onde moravam. Nunca é demais ressaltar que no Brasil a 

pobreza sempre abarcou grandes parcelas da população, e que no espaço urbano isto 

                                                             
82 Um exemplo dessa resistência pode ser encontrada em: JESUS, Zeneide Rios de. O Pequeno Comércio 
Fixo e Ambulante na salvador Seabrista; (1912 – 1916). Monografia de pós-graduação, UEFS, 1997. A 
autora aponta casos em que feirantes em Salvador resistiram à implantação do Mercado Modelo e 
preservaram tanto as feiras nos bairros quanto a criticada feira nada higiênica ao lado do próprio Mercado 
Modelo, bem como, o comércio ambulante pelas ruas da cidade do Salvador. 
83 Jornal Feira Hoje - 02.06.1977. Grifos nossos 
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ganhou novos contornos84. Numa perspectiva histórica pode-se assegurar que a 

experiência da escravidão negra, sua larga duração e intensidade construíram uma 

configuração singular das representações sociais da pobreza na qual a cor tem peso 

fundamental, como afirma Sandra Escorel, (1999,p. 35) “aqui a pobreza urbana será 

sempre majoritariamente não branca”.  

Historicamente as representações acerca da população pobre (e por 

conseqüência negra) no espaço urbano remetem ao signo da “desmoralização” moral. 

Segundo VALADARES (1991), na virada do século XIX para o XX houve uma 

mudança nas relações que eram tipicamente senhoriais – escravista, para um modelo 

burguês – capitalista, neste contexto o lugar do pobre era o de trabalhador e sobre ele 

seria exercida uma disciplina de trabalho para afastá-lo dos perigos do crime e da 

vagabundagem. A natureza da pobreza era individual e sua concepção englobava 

doença e desordem. Havia o ócio bom permitido para os que detinham recursos, 

portanto, não seriam nocivos á nação, por outro lado, o ócio cometido por pobre era tido 

como negativo, prejudicial ao país, pois era improdutivo. Assim, os que não se 

integrassem ao trabalho, insistindo na “vadiagem” constituíam ameaça a ordem social.85  

Já nas décadas de 1930 até meados de 1950 a figura do pobre foi fortemente 

associada ao meio rural, representado pelo Jeca Tatu preguiçoso e indolente. Na cidade 

ele (o pobre) era o migrante recém chegado e ainda não adaptado a vida urbana, a 

natureza da pobreza continuava sendo entendida como de ordem individual, porém de 

caráter cultural. 

Com a emergência do desenvolvimentismo e da industrialização para o mercado 

interno nos anos 60, foram criadas fortes expectativas de aumento da mobilidade social, 

o que impulsionou o movimento migratório de muitos camponeses para grandes e 

médias cidades. Estes migrantes recém chegados se fixaram junto aos pobres que ali já 

estavam nas periferias e favelas, lugares caracterizados pela escassez de serviços 

urbanos. Na medida em que a cidade não tinha trabalho para todos, estas pessoas se 

tornavam desempregados ou subempregados em atividades irregulares, semilegais ou 

ilegais. A partir de 1970 com a consolidação das relações do tipo urbano-industrial, um 

                                                             
84 A dinâmica da cidade privilegia as atividades industriais e sobretudo mercantis , na cidade não se 
planta para sobreviver, o que dificulta bastante a sobrevivência daqueles que não possuem renda 
(dinheiro) fixa, pois se não tiverem renda não terão nem o que comer. 
85 Esta discussão também pode ser encontrada em CHALHOUB, Sidney. Trabalho, Lar e Botequim. O 
cotidiano dos trabalhadores no Rio de Janeiro da Belle Époque. Campinas. SP Editora da UNICAMP, 
2001. 
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novo padrão de consumo e de industrialização se estabeleceu. Neste período o Brasil já 

se caracterizava como país mais urbano que rural, cerca de 70% da população 

economicamente ativa se encontrava nas cidades. Os fenômenos migratórios intra-

estaduais já haviam diminuído86 e o que se seguiu foi um processo de deslocamento 

destas populações no interior da cidade, o que Valadares (1991) chama de segregação e 

periferização da pobreza. A partir deste momento com o crescimento desordenado 

destes espaços a concepção de pobreza passava a ser de natureza social e estava 

vinculada ao trabalho formal/informal e ao local de moradia. Os pobres eram aqueles 

que viviam no limite da precariedade de consumo e moravam distantes dos centros 

urbanos, nesta conjuntura as representações sociais da pobreza vinculam-na à violência 

e ao banditismo87. 

É na cidade, espaço da diversidade e do conflito, expressos sobre o signo da 

segregação espacial e da linguagem de uma alteridade condenada, que se define o lugar 

em que determinados sujeitos “devem” ocupar na hierarquia social. No espaço urbano, 

determinados lugares são “reservados” para as classes populares: bairros pobres, 

favelas e periferias, onde as intervenções urbanísticas são irregulares, e os direitos 

básicos do cidadão como habitação, saúde, educação, lazer são precários quando não 

inexistentes. Sobre estes espaços são construídos discursos que aliam a situação 

material precária em que vivem os moradores a violência e a criminalidade, desta forma 

é que estes espaços são vistos como lugares do outro, um outro incomodo e indesejado. 

Bem como, o pobre com “tendência” a criminalidade.88  

 

 

                                                             
86 Este processo de crescimento pode ser observado também em Feira de Santana e teve seu auge a partir 
da década de 1970, quando a cidade apresentou uma taxa de crescimento geométrico anual de 7% , muito 
acima da média regional superando a região metropolitana de Salvador. Em termos de população isso 
representava um total de quase 15.000 novos habitantes a cada ano. In: Cadernos Feirenses – 1º 
Seminário sobre o desenvolvimento de Feira de Santana, 18 a 20. De 1984. População,emprego e 
renda.Salvador 1985. Pg.8. 
87 Estas reflexões foram construídas por Alba Zaluar (1994) em seu estudo sobre o bairro carioca Cidade 
de Deus na década de 1980. 
88 Essa aproximação entre pobreza e criminalidade pode ser observada em diversos estudos acerca de 
algumas categorias de trabalhadores ou de pessoas que supostamente ameaçam a ordem estabelecida. Ver 
por exemplo: GUIMARÃES NETO, Regina Beatriz. A lenda do Ouro Verde: política de colonização 
no Brasil contemporâneo. Cuiabá: UNICEN, 2002; JESUS, Zeneide Rios De. Eldorado sertanejo: 
garimpos e garimpeiros nas serras de Jacobina (1930-1940). Salvador, Dissertação de Mestrado 
defendida na UFBA, 2005 e Clemente, Edneide Ferreira de Oliveira. Desencanto social: A 
representação dos moradores de rua na imprensa feirense (1970 a 1980).  Monografia de final de 
curso UEFS, 2009. 
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4. De “volta” a Rua Nova. 

Como já vimos, o bairro de Rua Nova era uma localidade classificável como 

pobre na melhor das hipóteses. E segundo a imprensa um lugar desprestigiado que 

abrigava - o que historiograficamente há um consenso -“classes perigosas”.89 Até aqui 

nenhuma novidade, se tomarmos como pertinentes as considerações de Valadares 

(1991), Escorel (1999) e Zaluar (1994) que afirmam haver a construção de uma 

representação da pobreza associada à violência e a criminalidade. No entanto alguns 

aspectos merecem um pouco mais de nossa atenção.  

O processo de transferência dos pobres para as áreas mais afastadas do centro 

urbano do qual nos fala Valadares foi um fenômeno que ocorreu em muitas cidades 

brasileiras, dos grandes centros como Rio de Janeiro, São Paulo e Salvador, até cidades 

de menor porte como é o caso de Feira de Santana.90 Não é por acaso que a expressão 

periferia que por princípio quer dizer superfície ou linha que delimita externamente um 

corpo; contorno, âmbito91, passou a ser sinônimo de região mais afastada do centro 

urbano, em geral carente em infra-estrutura e serviços básicos, e que abriga os setores 

de baixa renda da população92. Esta relação de centro-periferia designa posições 

integrantes dentro de uma estrutura social. Ao empurrar os pobres para as áreas mais 

longínquas das cidades fica inscrito no traçado urbano, a estratificação social 

materializada na apropriação do espaço reificado. Para Pesavento (2008, p.5) esta ação 

obedecia a uma exigência moral, uma vez que o centro é o coração da urbe e deve 

simbolizar o fenômeno urbano em toda a sua expressão de modernidade. 

Se bem lembra o leitor (a) a Rua Nova localiza-se num espaço muito próximo ao 

centro da cidade, cerca de 2,0 quilômetros das avenidas principais Getulio Vargas e 

Senhor dos Passos. No entanto, suas características na década de 1970 (e ainda hoje) em 

nada lembravam civilidade, modernidade e progresso. Bairro pobre cada vez mais 

populoso, de casas de taipa ou adobe, sem saneamento básico e que ainda reivindicava 

serviços básicos, respeito e dignidade para os seus moradores. Rua Nova era exatamente 

o oposto do ideal de cidade higienizada que os grupos dominantes almejavam. Contudo 

                                                             
89 Ver Chalhoub. Op. Cit. 
90 Para esta discussão ver Clemente, Edneide Ferreira de Oliveira. Desencanto social: A representação 
dos moradores de rua na imprensa feirense (1970 a 1980). Pg.22-28. 
91  Novo Dicionário Aurélio, versão eletrônica. 
92 Idem.  
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sua existência naquela região impunha aos organizadores do espaço urbano, o exercício 

de olhar para o indesejado.  

Com base em Pesavento (1998) poderíamos dizer que bairros como a Rua Nova 

constituem "lugares de enclave", interpenetrados, lado a lado, com espaços da "cidade 

da ordem". É a partir das discussões dessa autora que sugerimos a hipótese de que uma 

das razões para que fosse construída essa imagem tão negativa sobre a Rua Nova, pode 

está relacionada ao processo de formação do próprio bairro que lhe deu perfil de 

contestação deste modelo de urbanização que as classes dominantes buscavam 

empreender em Feira de Santana. A seguir tentaremos compreender o processo de 

construção da representação da Rua Nova como um lugar do mal, ruim, maldito, 

portanto, caminharemos pelo mundo urbano por meio das palavras, seguindo os léxicos 

que produzem significados pejorativos em busca de uma parte da cidade condenada. 

 

5. O crime contra o progresso 

Analisando os estudos sobre Feira de Santana, a idéia veiculada é de que o 

progresso viria através dos melhoramentos na cidade, mas também pela criação de 

novos hábitos condizentes com o caráter urbano, onde não haveria espaço para feiras 

anti-higiênicas e práticas sociais arcaicas. Para assear a cidade era necessário 

invisibilizar indivíduos e comportamentos que com seu modo de ser desafinavam a 

sinfonia da modernidade feirense. Segundo Lima estes sujeitos indesejados foram 

reconstruir suas práticas nos bairros (centrais e periféricos), onde suas relações de 

convívio tanto no espaço publico como no espaço privado figuravam a completa 

desordem. Práticas, códigos e valores próprios dos trabalhadores urbanos pobres e 

negros foram sistematicamente criminalizados e, portanto precisavam ser repreendidos 

pelo aparato policial.  

Ainda segundo a autora, no contexto aqui abordado, a resolução dos problemas 

cotidianos de acordo com regras de comportamentos pessoais era sinônimo de atraso, 

costume considerado como “da época dos coronéis” que não condiziam com 

comportamento do homem urbano. Buscava-se a “desprivatização” do discurso da 

violência onde incidia “a ênfase na orientação de não mais resolver os problemas 

cotidianos de acordo com regras de comportamentos pessoais, sem passar pela justiça 
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oficial/legal, retirando essas questões do terreno do privado.” 93 Em outras palavras ser 

moderno era conversar, não brigar e em caso de qualquer problema chamar a policia. 

Desta forma, aqueles que resolviam seus problemas “no grito, na porrada , ou na ponta 

da peixeira,” eram símbolos de atraso e barbárie e constituíam um obstáculo a 

construção de uma Feira cada vez mais moderna.  

Já vimos que de uma forma ou de outra, as representações sociais da pobreza 

estiveram aliadas à violência e criminalidade, chegando quase a equivaler-se. Contudo a 

classificação de promiscuidade sexual e atos fúteis de violência associados á 

experiência de vida das classes populares são construções ou interpretações das classes 

dominantes, e, portanto uma das leituras possíveis da realidade. Já nos referimos ás 

análises empreendidas por Chalhoub sobre o Rio de Janeiro na segunda metade do 

século XIX, quando esse autor se atentou para a construção do discurso de repressão a 

ociosidade e criminalidade no período do pós-abolição. Vejamos o que ele nos diz sobre 

esse aspecto:  

(...) a noção de que a pobreza de um individuo era suficiente para torná-lo um 
malfeitor em potencial teve enormes conseqüências para a historia 
subseqüente do nosso país. Este é, por exemplo, um dos fundamentos 
teóricos da estratégia de atuação da policia nas grandes cidades brasileiras 
desde pelo menos as primeiras décadas do século XX. A policia age a partir 
do pressuposto da suspeição generalizada, da premissa que todo cidadão é 
suspeito de alguma coisa até que se prove o contrario e, é lógico alguns 
cidadãos são mais suspeitos do que outros. (Chalhoub, 2006 p. 23) 

 

Guardada as singulares do espaço e tempo, as idéias de Chalhoub nos ajudam a 

compreender as nossas indagações sobre a forma como as instituições de controle social 

agiam quando se tratava dos pobres da cidade. Em 18/11/1977 o Jornal Feira Hoje trazia 

uma noticia intitulada “limpeza na cidade”, tratava-se da informação de que três homens 

conhecidos como “Coréia”, “Folha” e “Chico Duro”, velhos conhecidos da polícia 

haviam sido presos por prepostos da Central da Polícia. No entanto o que há de mais 

interessante na noticia é a divulgação de uma nova política de policiamento da cidade 

que, “adotando a política de limpeza da cidade os novos agentes policiais estão 

recolhendo os marginais encontrados, estando ou não praticando atos ilegais”. 

(grifo meu) 
                                                             
93 Lima afirma isso para a Feira de 1930 a 1950, arrisco dizer  que esta premissa ainda era válida para as 
décadas de 1970 e 80 , uma vez que  é possível perceber um traço  de continuidade nas idéias 
modernizadoras que as classes dominantes empreenderam no espaço urbano feirense. Modernizar a 
cidade significava principalmente construir uma cidade limpa, asseada e ordeira. SOUZA, Lima Eronize. 
Prosas da valentia:Violência e Modernidade na Princesa do Sertão (1930-1950) Dissertação de 
mestrado. UFBA. 2009.  pg.68. 
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O jornal também informava que “após serem ouvidos pelo delegado da 1ª 

Circunscrição Policial, foram levados para Cadeia Publica”. Nesse caso, o que 

interessava era a “limpeza da cidade”, logo, mesmo não cometendo nenhuma infração 

que justificasse a prisão, os três homens representavam ameaça. Se considerarmos as 

análises de Chalhoub, podemos inferir que nessa lógica, que implica na visão de que os 

mais pobres são vistos como mais propícios a cometerem atos criminosos, não só os que 

de fato cometiam delitos, mas todos os que fossem suspeitos, se constituíam em alvos 

privilegiados dos agentes de “limpeza” da cidade. No caso dos moradores da Rua Nova, 

com base nas imagens que circulavam, tornavam-se mais suspeitos do que outros.   

 A partir daqui percorreremos as paginas do jornal Feira Hoje em busca da 

Rua Nova. Este jornal foi criado em 1970 e se constituía num veículo de divulgação do 

grupo de empresários interessados na industrialização, propagando as idéias da 

“vocação industrial de Feira de Santana e se tornaria um dos principais veículos de 

divulgação dos ideais da modernidade feirense.94 As noticias sobre o bairro Rua Nova 

geralmente aparecem em dois espaços no jornal. Nas reportagens que relatavam as 

carências materiais como vimos no capitulo anterior, e especialmente nas páginas 

policiais.95 O bairro também é citado no período da micareta e quando algum político 

local visitava o terreiro da ialorixá Mãe Socorro, importante moradora do bairro. 

 A noticia assim como a percepção da realidade é uma construção social, e 

por mais que haja um esforço para que esta figure como espelho da realidade, ela 

sempre carregará as marcas da intencionalidade e subjetividade de quem a escreveu. 

Segundo Pesavento (2004, p.3), “o jornal estetiza o fato”, reorganizando a narrativa para 

encadear um enredo, que necessariamente exprimirá um juízo de valor. Pode-se dizer 

então que o jornal informa, “literariamente”, sobre o acontecido. Ele orienta a opinião 

do leitor através da forma como “diz a verdade”. Neste sentido, ao registrar um fato a 

                                                             
94 Segundo Monteiro, a industrialização feirense se caracterizou por uma  modernização conservadora 
onde a industrialização se mescla a  setores agropecuários , sem que houvesse mudanças na estrutura da 
sociedade.Desta forma, mesmo que as  frações da classes dominantes feirense discordassem em alguns 
aspectos  relativo aos usos do solo urbano , para citar um exemplo, a  modernização feirense via  nos 
hábitos das classes trabalhadoras um empecilho a sua realização.  In : MONTEIRO, Jhonatas L. Classes 
Dominantes e Indústria em Feira de Santana nos Anos 70 - Sugestões para pensar politicamente a 
industrialização periférica brasileira. ANAIS do III Encontro Estadual de História: Poder, Cultura e 
Diversidade – ST 07: Diversidade e Desigualdade, Poder e Conflito Social: Leituras Dialéticas da 
História.  
95É importante registrar que o jornal não intitula assim a seção reservada para os crimes e acidentes 
ocorridos na cidade, apenas reuni as noticia de mesmo caráter numa mesma página.  Durante a década de 
1970 as noticias sobre crimes aparecem no jornal tomando cerca de 50 a 75% de uma página, geralmente  
nas páginas 4,5 ou 6. Nos ano 80 já aparece à coluna RONDA/POLÍCIA. 



53 
 

notícia também produz a própria realidade, uma vez que são os enquadramentos 

realizados96 que classificam o quê e como um fato saí da esfera privada para 

conhecimento publico (tornando-se noticia). Segundo Dubó, os acontecimentos 

negativos costumam ganhar ênfase na imprensa e isso, 

depende da existência ou não de outros valores-notícia, como envolver 
países ou pessoas de elite, mas, de qualquer forma o jornal sempre tem 
espaço para a violência e a morte. Os crimes, dentre os acontecimentos 
negativos, possuem características ainda mais interessantes. Propiciam a 
busca por um culpado, contra quem a sociedade possa se voltar, ao mesmo 
tempo em que geram uma trama por vezes digna da ficção, com direito a 
novos capítulos a cada dia. Violência e crime costumam estar, portanto, no 
topo de todos os valores-notícia. (DUBÓ, 2009 p.5) 
 

 Além de estarem no topo dos valores-notícias as matérias sobre crimes ainda 

guardam uma particularidade muito especial. Elas dependem quase que unicamente dos 

órgãos de repressão social, especialmente a polícia. Geralmente é na delegacia que os 

repórteres vão buscar as fontes que servirão de fundamento para a construção dos 

relatos sobre crimes. Como nos alerta Dubó (2009, p. 6) “Isso significa que, onde 

parece haver um largo consenso e as contra definições quase não existem, as definições 

dominantes dirigem o campo de significação de uma forma relativamente 

incontestada”. Assim, quando o Feira Hoje noticia que a policia feirense adotara a 

política de limpeza na cidade, recolhendo os marginais em ação ou não, é a percepção 

dos órgãos de controle que ele está legitimando e não está apenas informando sobre os 

crimes, e os criminosos da cidade. E nós já sabemos que uma das características de 

atuação policial é a seletividade, onde uns são mais suspeitos do que outros. “A partir de 

estereótipos e das “teorias de todos os dias”, a polícia costuma procurar a criminalidade 

onde espera encontrá-la, deixando imunes os fatos contrários à lei que estão de fora 

dessas definições” (Dubó 2009, p. 6).  

 Diante destas constatações o que dizer de um bairro onde mulheres, volta e 

meia chegavam na delegacia ensangüentadas para dar queixa de seus amantes 

violentos? Onde os moradores viviam resolvendo na ponta da peixeira e na tijolada seus 

desentendimentos cotidianos? E volta e meia, sujeitos eram recolhidos por desordens? E 

marginais apagavam colegas de delinqüência no bar? Que imagens resultariam de um 

                                                             
96 Enquadramento é o processo de construção da noticia, operacionalizado no cotidiano do  jornalista 
que seguindo um conjunto de conhecimentos , identificados na prática, através do hábito,  classifica quais 
fatos serão  notícias. 



54 
 

bairro que ocupava boa parte da pauta de um Programa radialista que se denominava 

Ronda Policial? 

 

6. Folheando o Feira Hoje em busca da Rua Nova  

Volta e meia, os jornais e as rádios locais noticiavam os crimes ocorridos no 

bairro de Rua Nova. Em Agosto de 1978 o Feira Hoje noticiava o episódio ocorrido na 

Av. Sobral localizada naquele bairro. Tratava-se da tentativa de homicídio 

protagonizada por Cosme Lima de Jesus, que armado de peixeira tentou resolver seu 

conflito com a ex-companheira Raimunda. Interrogada, a vítima informou que o 

agressor vinha tentando uma reconciliação e que sua recusa em voltar para o ex-

companheiro estava associada aos maus tratos com que o mesmo a tratava. Diante da 

recusa dela, Cosme resolveu matá-la. 97 

Raimunda quase morreu por não desejar mais continuar a relação com um 

homem que lhe agredia fisicamente. O jornal não informa as origens, nem profissões de 

mulheres como Raimunda.  Mas já sabemos que diferentemente das mulheres de elite, 

as pertencentes às classes populares comumente trabalham e tem renda própria o que 

segundo Chalhoub (2006, p.204) lhes dá uma certa autonomia em relação aos homens. 

Neste contexto à mulher assume uma posição mais simétrica na relação amorosa, pois 

se ela não mais depende do seu companheiro para sobreviver, quando não mais se sente 

contemplada na relação pode escolher abandoná-lo. Num sentido oposto o homem ao 

ver-se numa situação onde ele não mais pode exercer sua dominação sobre a mulher, em 

ultima instancia tenta exercer este poder através da agressão física cometida contra sua 

companheira. 98   

Chalhoub parte de processos criminais onde a própria natureza da fonte fornece 

uma serie de informações que ajudam a compor a realidade passada. Aqui, não 

encontrando os processos referentes a esses casos, partimos apenas da noticia 

jornalística que tem como principais características o imediatismo dos fatos e a 

brevidade da narração. Contudo, acreditamos que as pequenas nuanças apresentadas 

                                                             
97 Jornal Feira Hoje 23/08/1978. Grifos nossos. 
98 Segundo Chalhoub, o discurso médico do inicio do século XX buscava captar as diferenças entre 
homens e mulheres a partir dos atributos físicos dos sexos, onde as mulheres eram seres frágeis e dóceis  
e por isso deveriam submeter-se a proteção do homem ,ser seco , racional e autoritário. No entanto, esta 
relação onde a mulher deveria submete-se passivamente ao seu homem não encontrava condições reais de 
existência na experiência de vida das classes populares, pois a autonomia da mulher conferida pelo 
trabalho mina este modelo machista de relação. 



55 
 

pelas notícias podem nos dar pistas importantes sobre as representações construídas 

sobre os conflitos protagonizados pelos pobres no espaço urbano, suas motivações, 

formas de resoluções e desfechos. Acreditamos que é possível vislumbrar aqui como a 

população da cidade via e falava sobre os conflitos acontecidos entre os moradores da 

Rua Nova na década de 1970. E para tanto corremos o risco de algumas elucubrações, 

mesmo que as fontes não nos forneçam determinadas informações. Mas afinal de contas 

o que é o exercício do historiador senão preencher com sua “imaginação” o que a 

neblina do tempo insisti em deixar nebuloso? De qualquer forma sigamos adiante. 

          Anos antes do caso comentado anteriormente, a notícia de uma briga entre 

maridos no bairro, também chamou atenção da imprensa. Os moradores da Rua do 

Cordeiro, Virgílio de Sena e Manuel dos Santos da Silva se desentenderam, segundo o 

jornal, em função de brigas entre as respectivas mulheres. Mais uma vez, o uso da 

chamada arma branca não escapou ao repórter que frisou o fato de Virgílio ter se 

armado com um punhal e tentado acertar contas com seu desafeto Manuel. 99 

            A notícia adjetiva Virgilio de valente, por portar um punhal com intuito de acertar 

as contas com Manuel, tentando assim resolver na esfera do privado o conflito com o 

vizinho. O próprio texto da noticia nos dá pistas de que o que estava sendo evidenciado 

pelo discurso do jornal não era necessariamente o conflito em si, para o qual talvez 

houvesse razões legitimas (defender suas mulheres), mas o modo como Virgilio 

resolveu lidar com ele, tomando a iniciativa de resolver o que considerava ser problema 

seu. Daí, a não recorrência às instâncias responsáveis pela resolução desse tipo de 

situação. Ao dizer que “o individuo Virgílio de Sena que armado de um punhal 

ameaçou de morte Manuel” e depois repetir que “O mais valente, Virgilio, se armou de 

um punhal e foi tentar matar Manuel” é uma ênfase que revela a desaprovação deste 

modo de lidar com os conflitos cotidianos, e conseqüentemente demonstra as 

preocupações com a manutenção da ordem, sem no entanto, se atentar para as causas 

que levavam a esse tipo de comportamento. 

Analisando as muitas notícias sobre brigas percebemos que punhais, facões e 

peixeiras pareciam ser os instrumentos preferidos entre os moradores da Rua Nova, 

acusados de cometerem crimes e atos “fúteis” de violência. Na manhã de 17/02/1977 o 

jornal Feira Hoje publicava a morte de Manuel Santos conhecido como “Manuel 

Bracinho”, solteiro, 28 anos, cor parda, natural de Serrinha, mas residia à rua Aníbal 
                                                             
99 Jornal Feira Hoje 1°/02/1976. Grifos nossos. 
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Tavares, bairro da Rua Nova.  Segundo o jornal, o crime teria sido praticado por 

“Ratinho” que desferiu um golpe de faca no abdômen da vítima ao discutirem 

calorosamente num bar da Rua Nova. Tratados como “marginais” os dois homens 

protagonizaram o que a imprensa acreditava tratar-se de “queima de arquivo”, embora 

não deixe claro quais outros crimes teriam cometido os dois homens. 

Também em 1977 patrulheiros da Viatura RP-4 detiveram Miguel dos Santos, 

residente à Rua Escalada, e Claudemiro Palmeira de Jesus, residente à Rua Itororó, 

bairro da Rua Nova. Segundo os policiais, os dois estavam travando violenta luta 

corporal em plena via publica e Miguel estava armado com um facão 18/24. Depois de 

ouvidos, os dois ficaram na própria delegacia para serem liberados depois.100 

Observando o rol de palavras (léxicos) utilizadas para descrever o mundo da 

ordem e da desordem no espaço urbano Pesavento nos alerta para a denominação 

cidadão e indivíduo, e interroga, “Ora, o que é o cidadão? É aquele que paga os 

impostos, que obedece a lei, que vota, que é proprietário ou paga aluguel, tendo, 

contudo, “domicílio fixo” e ocupação certa...”. O indivíduo por sua vez, é mais um igual 

a tantos outros, portanto, considerado sem importância, homem reles, insignificante, 

desprezível.  

Os indivíduos são suspeitos, seja por sua aparência, vestuário ou por 

freqüentarem certos lugares mal falados. “De um modo geral, os indivíduos roubam, 

são bêbados, estão sempre a fazerem arruaças e acabam presos, por praticarem crimes 

leves ou então mais graves, envolvendo ferimento e morte. São ainda, em princípio, os 

indivíduos aqueles recolhidos ao xadrez, como medida preventiva.”  101 Quando a policia 

captura um individuo para averiguações, é a ação de controle social que está sendo 

exercida. A negação da violência como meio de resolução dos conflitos é parte da nova 

concepção de conduta social. O individuo por não se enquadrar neste padrão construído 

pelas classes dominantes, porém tidos como universais, é considerado um sujeito 

anômico, desviante. Como constata Pesavento “para os cidadãos, o mundo dos 

excluídos é pura desordem, no qual eles não vêem nenhuma lógica de comportamento 

ou de valores.” 

                                                             
100 Jornal Feira Hoje 04/12/77 
101  Pesavento, Sandra Jatahy .Crime, violência e sociabilidades Urbanas As fronteiras da ordem e da 
desordem no sul brasileiro no final do séc. XIX. 
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Assim, para a imprensa Feirense, os protagonistas das brigas e crimes noticiados 

figuram na condição de indivíduos. Chama-nos a atenção nessas notícias o fato de que 

em alguns casos os envolvidos nas situações noticiadas são referidos pelo nome 

completo, endereço, origem, cor, etc. Informações que contrastam com denominações 

de apelidos, ou ausência de nomes, a exemplo dos “fulanos de tal” que costumam 

aparecer em alguns casos que preenchem as páginas policiais e comumente se atribuem 

aos considerados marginais. Não obstante, o fato dos moradores da Rua Nova, 

aparecerem na condição de indivíduos, é importante considerar que as informações que 

lhes conferem nome e sobrenome são detalhes que podem indicar que esses homens e 

mulheres compõem, em muitos casos, o grupo de moradores freqüentemente 

desprestigiados. Esse aspecto nos redireciona para as considerações de que “uns são 

mais suspeitos que outros”.  

Estas foram algumas das ‘situações nefastas’ que por certo ajudaram a espalhar 

pela cidade a fama de que a Rua Nova era um lugar perigoso nos idos de 1970. 

Diariamente os jornais publicavam as noticias do progresso da cidade ao lado dos anais 

da criminalidade. O tom de acusa expressava a condenação moralista da violência 

colocando a preocupação com a segurança publica como problema urgente a ser 

solucionado, uma vez que esse era um grande obstáculo para a realização da imagem de 

Feira de Santana como cidade moderna e progressista.102  

O que queremos aqui não é justificar ou ocultar os crimes que ajudaram a 

construir uma imagem tão negativa da Rua Nova, mas, lançar um olhar interpretativo 

sobre eles, entendendo que o recurso da violência não está dissociado de vários aspectos 

cotidianos, tais como: pobreza, descaso, desemprego, discriminação, preconceitos, falta 

de investimentos em educação, ausência de serviços essenciais á uma vida digna, dentre 

outros. É preciso entender também o papel potencializador da imprensa no que diz 

respeito à construção de imagens negativas acerca de determinados espaços.    

Segundo Lima o fenômeno do aumento da criminalidade em Feira de Santana é 

explicado pela presença de novos sujeitos urbanos na cidade, indivíduos “desordeiros” e 

“suspeitos”, os nortistas, que andavam por Feira com a peixeira na cinta. O homem do 

interior recém chegado à cidade trazia consigo valores do que a autora identifica como 

código do sertão, “um sistema de valores centrados na coragem pessoal”, uma “prosa da 

                                                             
102 CLEMENTE. Op. Cit. Chama Atenção para a preocupação que moradores de rua despertaram na 
imprensa nesse contexto, logo, a pobreza tornava-se cada vem mais um incomodo maior.  
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valentia” que confere significado aos atos violentos e reconhecimento social a 

indivíduos integrantes dos grupos estigmatizados pelos novos códigos de civilidade. A 

autora se refere ao período que vai da década de 1930 a 1950, no entanto consideramos 

aqui que o processo de modernização empreendido em Feira de Santana se estendeu ao 

menos em seus pressupostos básicos – asseio, limpeza, urbanização e formas de 

atuação- controle social através do aparato policial - até a década de 1970, período em 

que Feira recebeu a maior quantidade de migrantes de várias partes, do estado e da 

região. 

Cabe relembrar que a Rua Nova surgiu como fruto da luta pela moradia travada 

por essas populações migrantes. O que nos fornece pistas para compreender porque os 

moradores daquele bairro resolviam seus conflitos na ponta da peixeira. Estas 

populações, acostumadas com o descaso dos poderes públicos e impelidas a resolverem 

seus problemas de forma autônoma, buscavam também a resolução dos conflitos sem 

recorrerem aos canais que a sociedade apresentava, mas que no caso dessa parcela da 

população serviam mais como elemento de punição do que de proteção e de preservação 

de direitos cidadãos. 

    Neste contexto, os conflitos cotidianos como brigas de bar, brigas conjugais 

eram noticiados como se fossem crimes hediondos, onde sujeitos desclassificáveis se 

digladiavam por motivos demais vulgares. Chegamos então a um ponto importante. Que 

representações faria uma cidade, cujos grupos privilegiados a concebia branca, moderna 

e progressista, de um bairro pobre e negro onde praticas sociais consideradas 

incivilizadas e arcaicas prevaleciam?   

 

 7. ÊTA RUA NOVA DOS DIABOS! 

É meio dia na cidade de Feira de Santana, as crianças já chegaram da escola ou 

da rua, as mulheres apressadas colocam comida na mesa, enquanto os homens se 

achegam, antes disso um deles se lembra de ligar o rádio para saber das novidades. 

Todos comem e ouvem atentamente as noticias do dia. Entra a vinheta com a sirene de 

polícia, e o locutor com um tom de denuncia anuncia: está no ar a Ronda policial!E 

prossegue... 

Apresentando escoriações generalizadas pelo corpo, Ednalva Lopes esteve na 
Central de Policia dizendo que havia sido espancada por Reginaldo Bispo da 
Costa, sem motivos aparentes. O crime aconteceu no bairro da Rua Nova e 
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Reginaldo se apresentava com sinônimo de embriaguez. A vítima recebeu 
guia para o exame de corpo de lesões corporais e o agressor foi parar atrás 
das grades da Cadeia Pública.103 

 

A cena é imaginária, porém, o hábito de muitas famílias feirenses na década de 

1970 de ouvir o rádio, certamente era presente, bem como notícias como a que foi 

citada acima. O rádio meio de comunicação de massa por excelência estava presente em 

grande parte dos lares e estabelecimentos comerciais brasileiros. Era comum reunir o 

pessoal em volta do aparelho para acompanhar as programações, que incluíam shows de 

calouros, notícias esportivas e momentos religiosos como a Ave Maria que ia ao ar as 

18:00 horas. No entanto, o que mais fazia sucesso eram os programas de notícias. No 

decorrer do dia, no intervalo do trabalho, no bate-papo de fim de tarde, nos bares da 

cidade, as noticias vindas através do rádio circulavam de boca em boca. Em ondas 

curtas as rádios locais transmitiam os acontecimentos ocorridos nas ultimas horas na 

cidade, no Estado e no país.  

Da chamada “Época de Ouro do Rádio” dos anos 40 e 50, com suas 

radionovelas românticas e programas de auditório que atraíam multidões, para os anos 

de 1970, muita coisa havia mudado. Eram outros tempos. O Brasil vivia sobre a tirania 

do regime militar onde os meios de comunicação eram estritamente vigiados pela 

censura.  Além disso, com o advento da televisão o radio entrou numa fase de grandes 

dificuldades, perdendo uma parcela importante de seus artistas e verbas. É neste 

contexto que se dá uma mudança nos conteúdos e nos jeitos de fazer rádio. Surgiam 

assim novos formatos, novos gêneros, como programas musicais, calouros, cobertura 

radiojornalisticas, prestação de serviços e os gêneros policiais. Nascia também um novo 

estilo comunicador mais intimo e sensível aos problemas do dia-a-dia com o chamado 

amigo e conselheiro dos ouvintes, que atingia principalmente a população mais pobre, 

explorando elementos da cultura popular. Esta nova maneira de fazer rádio encontrou 

ou procurou na massa de trabalhadores pobres urbanos, moradores das periferias, 

favelas e bairros pobres um novo espaço que lhe renderia audiência.   

A linguagem radiofônica tem um caráter especial definido exatamente pela 

forma individualizada como o ouvinte recebe a notícia. Diferente da televisão, no radio 

só existe o recurso do áudio. Segundo Gomes “na ausência de imagens eletrônicas, o 

                                                             
103  Esta notícia não é uma transcrição de um programa de rádio, é uma notícia publicada no Jornal Feira 
Hoje de 12/01/1977. A ambientação é apenas um esforço da autora de tornar mais aprazível e palpável  as 
idéias que pretende-se discutir. 
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rádio passa a evocar situações próprias do imaginário do ouvinte (...) e exatamente 

porque rádio é só audição, o ouvinte vai preencher os elementos de indeterminação 

provocados pela linguagem radiofônica”. Por esse motivo, o ouvinte “ignora” a 

imagem real do locutor ou da mensagem veiculada e passa a pertencer à ordem dos 

signos “ 104 No caso de programas policiais criou-se um estilo ainda mais particular, 

onde as noticias eram representadas ao vivo. O repórter/apresentador é um ator com 

participação ativa nas estórias contadas, ampliando a dramaticidade dos fatos com o 

auxilio de uma linguagem de efeito (música, ruído, silêncio, efeitos de sonoplastia e 

etc.) “que faz com que o ouvinte se torne ativo tendo que completar o discurso 

veiculado com a sua imaginação provoca grande excitação na audiência.” 105  

O Ronda policial era um destes programas campeões de audiência. Transmitido 

pela Rádio Sociedade, 106 o programa foi criado pelo radialista Francisco Almeida, mais 

conhecido como Chico Caipira e ao meio dia todos já sabiam, o programa estava 

entrando no ar. Como o próprio nome demonstra, o programa era destinado a noticiar os 

casos policiais ocorridos na cidade. Segundo Araújo (2003, p. 23) neste tipo de 

programa, mais do que um amigo que dá conselhos, o rádio é o xerife “não identificado 

entre os representantes do Estado, mas personificado nas vozes dos comunicadores que 

tratavam com sensacionalismo as histórias policiais,” situação bem condizente com o 

clima de controle que imperava num regime ditatorial. E de fato este era o grande 

diferencial do programa, a forma como o locutor contava as estórias. Simulando as 

situações, imitando as vozes dos personagens, os tiros, os choros e tudo mais que 

pudesse ajudar aos ouvintes a imaginar os crimes.  

Constantemente a Rua Nova era citada no programa de Chico Caipira. Nada de 

novo se lembrarmos que grande parte dos conflitos ocorridos no bairro ia parar nas 

páginas policiais dos jornais. É novamente o Sr. Edivaldo Rios que nos informa sobre a 

depreciação que o Programa Ronda Policial promovia em relação ao bairro da Rua 

                                                             
104 Gomes, Adriano Lopes  O rádio e a experiência estética na constituição do ouvinte 
, 2006 
105 Araújo, Marcos José. Programas Policiais: fenômenos de audiência no rádio. Dissertação de 
Mestrado apresentada ao programa de pós-graduação em comunicação social da Universidade Federal de 
Pernambuco. 2003 pg. 23 
106 Criada por Pedro Mattos em 1948 e adquirida pelos Frades Capuchinhos em 1960 a Radio Sociedade 
de Feira AM 970 passou a contar com a potência de um transmissor de 1.000 watts que foi instalado no 
bairro da Santa Mônica II e os escritórios e estúdios no Bairro dos Capuchinhos,  era a maior radio de 
Feira de Santana na década de 1970.  
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Nova. Observem que esse morador relaciona a discriminação do programa com a 

pobreza do bairro: 

Engraçado né?! Tinha um programa aqui em Feira de Santana (e ainda tem) o 
ronda policial. Naquele tempo era o Chico Caipira, o Francisco Almeida que 
fazia... E o Francisco Caipira tinha a mania de chamar êta Rua Nova dos 
diabo!  Bairro que só tem prostituta e ladrão. Lógico tinha pessoas da 
marginalidade como tem em todos os bairros , ...Mas quando o bairro é 
pobre, aí vamos dar uma pincha pra aquele bairro,(pincha) é um termo do 
homem antigo da roça. Olha tão dando pincha ao nosso bairro, tão dando má 
fama.  

 

Outro ponto importante na fala desse depoente diz respeito ao fato de que os 

moradores percebiam a construção intencional do radialista e mais, a mobilização da  

associação de moradores para exigir respeito. Vejamos como ele coloca essa questão: 

E tanto que chegou ao ponto de que um dia o pessoal da associação ir lá 
conversar com ele sobre isso, perguntar pra ele, vem cá o senhor acha que 
minha esposa é prostituta? Que meus filhos são marginais? Pra você ficar 
dizendo ETA Rua Nova dos diabo o lugar onde só tem prostituta e marginai? 
Foi aí que a coisa mudou, se ele não parasse ai agente ia ver o que fazia. Aí 
ele parou e começou a chamar de Cidade de Deus. 

 

A informação de que o radialista trocou os termos pejorativos pela expressão 

“Cidade de Deus” é uma atitude irônica do mesmo. Seria alguma relação com a Cidade 

de Deus situada no Rio de Janeiro? Particularmente acreditamos que a intenção fosse 

essa, embora não podemos afirmar taxativamente. Mas, supondo que a substituição por 

Cidade de Deus tivesse relação com a favela carioca, o que fica claro é que apesar de 

manter o preconceito e a discriminação para com o bairro, o radialista teve que fazer 

isso em outros termos. Apesar da ironia, a denominação cidade de Deus despertaria, ao 

que parece menos indignação por parte de seus moradores. Esses por sua vez, ao 

procurarem o locutor para exigirem respeito, demonstraram que podiam utilizar 

estrategicamente a má fama que lhes era atribuída tentando intimidar o radialista. Ao 

que parece, os moradores por desconhecerem a “cidade de Deus” acreditaram que sua 

investida havia dado resultado. 

Pesavento em seu texto Lugares malditos: a cidade do "outro" no Sul brasileiro 

(Porto Alegre, passagem do século XIX ao século XX) demonstra as possibilidades de 

leituras da cidade, partindo das imagens e palavras que a representam, o imaginário 

urbano. Buscando acesso ao mundo urbano por meio das palavras, dos léxicos que 

produzem significados pejorativos a procura da cidade condenada.  Segundo a autora a 
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linguagem da estigmatização é uma condição atribuída, de uma alteridade condenada 

que tem como referencia a identidade deseja pelas classes dominantes. É neste sentido 

que buscamos interpretar as representações construídas sobre o bairro de Rua Nova. Seu 

Edivaldo nos descreve como o radialista se referia a Rua Nova em seu programa, cuja 

principal característica era a forma teatralizada dos crimes que eram noticiados.  No 

discurso do radialista a Rua Nova era do Diabo, um lugar ruim, sinistro onde só viviam 

pessoas de caráter duvidoso – prostitutas, ladrões, marginais .  

Permitam-me então um pouco de elucubrações, tomemos como exemplo a 

noticia que abre esse tópico. Ela foi publicada pelo jornal Feira Hoje de 12/01/1977 e 

considerando as características dos programas de rádio, já apresentadas, certamente, a 

agressão sofrida por Ednalva Lopes seria dramatizada. É provável que o radialista desse 

a notícia enfatizando o caráter violento da mesma. Assim como o jornal estetiza o fato 

para produzir a noticia, ao noticiar um acontecimento, a linguagem radiofônica 

maximiza as sensações dos ouvintes. O locutor não vai apenas dizer que Ednalva 

chegou à delegacia machucada, mas tentar recriar o momento que teria acontecido o 

fato, onde o agressor Reginaldo, embriagado agride a mulher, imitando os apelos e 

gemidos da vitima e a violência com que o homem a teria atacado.  

Em entrevista o ex-tipógrafo e “curioso” da historia da imprensa feirense Carlos 

Melo107 nos fala que: “eram as mesmas pessoas que perambulavam pelos lugares, ou 

seja, os radialistas, os jornalistas iam buscar, fuçavam as notícias... nos mesmos 

procedimentos”. Neste sentido podemos pensar que de uma forma geral, jornais e rádio 

tinham basicamente as mesmas fontes, e como vimos, em se tratando de noticias sobre 

crimes são os órgão de repressão policial que detém quase que o monopólio das 

informações, o que confere a este tipo de jornalismo a construção e veiculações de 

imagens particularmente contíguas as da ideologia dominante.  Estes elementos nos 

fazem pensar que teria sido o discurso do rádio e não o jornal que teve maior peso na 

construção da imagem negativa da Rua Nova no imaginário feirense. 

 A Rua Nova “era do Diabo, só tinha prostituta e ladrão”. E este discurso era tão 

veemente, que como vimos, segundo o Sr. Edivaldo Rios foi necessário a intervenção 

dos moradores para que o radialista deixasse de falar tais coisas.  Segundo Pesavento 

“neste contexto, as palavras que compõem a cidade estigmatizada, -no nosso caso o 

                                                             
107 Carlos Alberto Almeida Melo, feirense, ex-tipógrafo , atualmente cuida do  arquivo  do Jornal Folha 
do  Norte,  como mesmo se intitula”curioso” história da imprensa de Feira de Santana.  
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bairro de Rua Nova- têm uma origem social delimitada: desde cima e desde fora do 

espaço enunciado.” Estas palavras têm o poder quase mágico de definir o real, que é 

introjetado e difunde-se socialmente sendo até incorporados pelos próprios habitantes 

destes lugares condenados. Ou seja, quando os jornais e especialmente o radialista 

narravam os acontecimentos considerados crimes e diziam que por causa destes, a Rua 

Nova era um lugar ruim, do Diabo, que só tinha prostituta e ladrão, esta representação 

passava a figurar como verdade incontestável no imaginário urbano sendo até 

assimilado pela população da cidade e até mesmo por alguns moradores do próprio 

bairro, mesmo que a experiência cotidiana naquele espaço negasse tal representação. “A 

cotidianidade da vida, os percursos urbanos e a fácil identificação do nome ao lugar os 

perpetua e os faz serem incorporados no sistema de referências para os espaços da 

cidade108.” 

Esta representação não descreve apenas os espaços condenados, mas também 

seus moradores e ou freqüentadores. Pensando neste sentido dizer que Rua Nova é o 

lugar do diabo é dizer que assim como este espaço seus moradores são sujeitos 

malditos, com os quais não se deve ter contato. A Rua Nova era (ainda é) um lugar 

estigmatizado/estigmatizante no imaginário urbano. Dito de outra forma: não é possível 

saber se a Rua Nova era do Diabo porque só tinha prostituta e ladrão, ou se tinha tanta 

prostituta e ladrão porque era do Diabo! Entendo que este processo dialético que tinha 

(e tem) por objetivo a construção de uma representação negativa dos pobres urbanos, 

representa em sua finalidade ultima uma disputa de poder e dominação, onde um grupo 

impõe ou tenta impor sua concepção de mundo social.  

É neste sentido que podemos entender a Rua Nova como o um “lugar maldito” 

na cidade Feira de Santana. Esta representação construída faz ver um objeto ausente (a 

Rua Nova “real”) através de uma substituição por uma imagem (a Rua Nova “maldita”) 

reconstituída pela memória de tal forma que a imagem se transforma no próprio objeto: 

Rua Nova real = Rua Nova maldita. 

 Como vimos esta representação foi produzida e legitimada pelos meios de 

comunicação social, os jornais e principalmente o rádio. Segundo Diogo;  

                                                             
108

 PESAVENTO, Sandra Jatahy. Lugares Malditos. Revista Brasileira de História. Vol. 19, n37, 1999. 
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os media, realizando o trabalho social de representação, contribuem 
largamente para a construção social da condição social objetiva dos agentes 
através do seu papel na criação das representações sociais que guiam as ações 
dos agentes concretos. Mas a forma como os media produzem representações 
sociais não é igual para todos. As classes populares não têm possibilidades de 
ascender ao domínio dos media, pois, não têm dinheiro, diplomas ou relações 
sociais que lhes permitam apresentar um discurso próprio. Ou seja, os pobres 
não têm capital social, econômico, cultural e simbólico suficiente para 
produzir um discurso autônomo nos media que dê deles uma representação 
construída por e, portanto, mais favorável, estando, por isso, sujeitos às 
representações desfavoráveis que estes constroem e difundem.109 

 

As representações desfavoráveis dos pobres são construídas por aqueles que têm 

acesso as media e como nos alerta o autor, “os pobres não têm dinheiro, diplomas ou 

relações sociais que lhes permitam apresentar um discurso próprio”. Isto não que dizer 

que, no nosso caso, os moradores da Rua Nova não tivessem uma outra interpretação do 

seu bairro e de si próprios, quer dizer que as condições objetivas deles não permitiam 

que este discurso próprio tivesse maior força e visibilidade na disputa de poder no 

imaginário urbano. 

 Ao mesmo tempo não estou dizendo que a Rua nova é o único lugar da cidade a 

ser estigmatizado e estigmatizante. Outros bairros como Queimadinha, Tomba, 

Baraúnas que também se constituíram com os migrantes “nortistas” tidos como 

indesejados e violentos, também carregam este estigma de lugar maldito. O que quero 

dizer é que a Rua Nova é um destes lugares, onde o estigma do bairro teve e ainda tem 

sobre a vida de seus moradores grande importância, pois ainda hoje para alguns, dizer 

que é morador da Rua Nova não é algo desejável, nem fácil. 

  Só mais uma observação. Seu Edivaldo nos conta que após uma conversa com o 

radialista este deixa de falar que Rua Nova era do Diabo e passa chamar o bairro de 

Cidade de Deus. Se bem recorda o leitor (a), chamamos a atenção para o fato da cidade 

de Deus ser considera a favela mais perigosa do Rio de Janeiro no mesmo período, fato 

que o radialista certamente não desconhecia, mas provavelmente os moradores da Rua 

Nova não sabiam disso, e acreditaram na transformação do olhar do locutor, que ao 

fazer esta analogia Rua Nova – Cidade de Deus, a meu ver buscou apenas uma forma de 

se esquivar do conflito direto que teria com os moradores caso insistisse em continuar 

colocando “pincha” no bairro.  
                                                             
109 DIOGO, Fernando . Um bairro “problema”: análise das notícias nos jornais locais . adf. 206pdf. In : 
http://www.aps.pt/index.php?area=001&marea=003&id_pub=PUB460a81472bf97&id_tema=TEM49243
bbaa57bd. Acessado em  27.12.2009. 
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Finalmente, talvez a Rua Nova fosse do Diabo por que não escondesse a “feiúra” 

que a pobreza urbana é por excelência, ou porque seus moradores reivindicassem seus 

direitos de cidadão, ou ainda porque em seu território os orixás tinham vez. 

Acreditamos que pode ser tudo isso junto. A construção da Rua Nova como lugar 

maldito levou em conta todas estas realidades que faziam de seus moradores inimigos 

do progresso de uma Feira de Santana onde o maior projeto era, e ainda é ser uma 

cidade sinônimo de modernidade. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Dialogando com os estudos sobre Feira toamos conhecimento de que durante o 

século XX Feira de Santana experimentou um continuo processo de crescimento 

econômico e transformação social. De “mísero povoado” no período colonial, por volta 

de 1960, Feira de Santana já figurava como a segunda cidade no estado da Bahia. Este 

processo de desenvolvimento dirigido pelas classes dominantes locais visava o 

crescimento econômico e um novo modo de viver urbano. Um modo mais moderno e 

civilizado. Como vimos, a partir desses estudos, foi possível afirmar que durante o 

século XX diversas ações foram empreendidas a fim de modernizar o espaço urbano 

feirense, e que neste sentido, modernizar significava assear e higienizar a urbe deixando 

para trás práticas sociais arcaicas e incivilizadas, as quais os pobres são os sujeitos mais 

suspeitos e indesejados.  

Localizamos o surgimento do bairro de Rua Nova nesse contexto de crescimento 

populacional em que muitas pessoas chegaram à cidade em busca de uma vida mais 

digna, muitos deles pelas diversas razões que já elencamos ao longo desse estudo, aqui 

encontraram “pouso” nas terras de D. Pomba, que através do que denominamos de 

empreendedorismo social, possibilitou a fixação desta população pobre e negra num 

território economicamente valorizado, próximo ao centro da cidade. Fazendo com que 

em meados da década de 1980 a Rua Nova fosse o bairro mais populoso da cidade de 

Feira de Santana . 

Verificamos também que apesar de sua grande população, o bairro foi 

sistematicamente excluído do processo de urbanização que a cidade experimentava. Foi 

possível perceber que os direitos básicos como moradia, educação e saúde custaram a 

chegar à comunidade. Diante das dificuldades enfrentadas no dia-a-dia os moradores da 

Rua Nova se organizaram e partiram para luta por melhores condições de vida, onde a 

associação de moradores a AMORUN, foi peça fundamental. Apesar de todo esforço, é 

possível enxergar ainda hoje as implicações do descaso dos poderes públicos pelo 

bairro, onde em muitas ruas o esgoto corre a céu aberto e muitas casas se quer tem um 

banheiro decente.  

Nosso objetivo aqui foi para além de investigar e constatar a pobreza material do 

bairro nas décadas de 1970 e 80, indicar as práticas discursivas das classes dominantes 
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feirenses sobre os pobres urbanos, tomando a Rua Nova como objeto. Uma vez que 

ainda nos dias atuais é o estigma de lugar maldito que pesa sobre o bairro, e 

conseqüentemente sobre seus moradores. 

 Neste percurso, folheando o Jornal Feira Hoje e visitando a memória dos 

moradores antigos encontramos evidências de como este discurso foi construído. Os 

conflitos cotidianos dos pobres urbanos há muito criminalizados pela ideologia 

dominante, eram constantes no bairro. E, a meu ver, é esta relação classes populares = 

classes perigosas que melhor explica o processo de estigmatização do bairro de Rua 

Nova no imaginário urbano feirense. Este discurso, “de fora” e “de cima” era propagado 

pelos meios de comunicação como o jornal e especialmente o rádio que pelo seu caráter 

e linguagem atingia uma parcela maior da população feirense. Assim, fosse nas páginas 

dos jornais, ou no programa de rádio a Rua Nova aparecia sempre como onde havia 

pobreza e imperava a criminalidade. 

Êta Rua Nova dos diabos! O bairro que só tem prostituta e ladrão! Estas eram as 

frases que cotidianamente se ouvia sobre aquele bairro pobre e negro nas décadas de 

1970 e 80 em Feira de Santana. Ainda hoje elas ecoam no imaginário da cidade e 

reconstroem os estereótipos que perseguem os moradores do bairro, que se esquivando 

das teias do crime e do tráfico de drogas, enfrentando a pobreza, a discriminação e a 

falta de oportunidades travam uma árdua luta diária em busca de dignidade e cidadania. 
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Testemunhos Orais 

D. Maria (nome fictício), 73 anos, natural de Rui Barbosa, dona de casa, ex- merendeira 
escolar, moradora da Rua Nova a mais de 55 anos. 

José Luiz Conceição Neris,o Babalu de Lulu, 55 anos, nascido na Rua Nova, vendedor 
ambulante, seu apelido se deu justamente por causa do brinquedo de criança que 
fabricava para vender “o babalu de lulu”, um liquido feito a partir do caldo de diversos 
legumes que misturado ao sabão produzia bolhas e divertia as crianças. 

Edvaldo de Oliveira Rios, presidente da associação de moradores da Rua Nova. 

Carlos Alberto Almeida Melo, feirense, ex-tipógrafo , atualmente cuida do arquivo do 
Jornal Folha do Norte, o mesmo se intitula de “curioso” acerca da história da imprensa 
de Feira de Santana.  

Flávia de Santana, D. Preta, moradora do bairro ha mais de cinqüenta anos, presidente 
do bloco afro Muzembela. 

 
 
 



72 
 

 

 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



73 
 

 
ANEXO N° 1  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mapa do centro  de feira  
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ANEXO n° 2 
 
 

Pode Morar 
  

Compositor: Jorge de Angélica 
 
 

Pode morar, pode morar, pode morar ia 
Assim dizia a velha Pomba 

Pode morar, pode morar, pode morar ia 
Assim dizia a velha 

Eu sei, essas terras não são minhas 
Que essas terras são de Deus 

E quando eu morrer não posso levar 
Pra vocês irei deixar 

Não quero, fazer como muitos 
Que tem, mas não querem ajudar 

Não se sensibilizam, não se sensibilizam 
Com a miséria que existe na Terra 

Veja a fome na Etiópia, veja a fome da Etiópia 
Mas vocês agora da minha geração, 
e outras que virão, tenham fé em Deus 

E cante comigo esse refrão 
Pode morar, pode morar, pode morar ia 

Assim dizia a velha Pomba 
Pode morar pode morar, pode morar ia 
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ANEXO N° 3 
 

Fotos dos moradores na notícia – “Rua Nova se revela como  chaga social da cidade”  
11/06/1986. 
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ANEXO N°4 

 Exemplar de abaixo-assinado da Associação de Moradores do bairro de Rua 
Nova. 
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FOLHA 2 
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Folha 3 
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Folha 4 
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Folha 5 
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Folha 6 
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ANEXO N°5 

 

 

FOTO 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIAS DA REPORTAGEM , "RUA NOVA  SE REVELA COMO A CHAGA SOCIAL 
DA CIDADE". JORNAL FEIRA HOJE 11/06/1986  NA FOTO 1 – É possível ver muito lixo 

acumulado nas ruas do bairro enquanto uma criança brinca na mesma. FOTO 2 - muita lama 
sobre o calçamento deteriorado da rua. Realidades denunciadas pelos moradores do bairro. 
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FOTO 3  

 

 

 

 

 

RUA NOVA, PRAÇA DA TELEVISÃO, 1972. 

 

 

 

 

 


